
 
 

AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az Országos Önkormányzati Tanács (továbbiakban: Tanács) a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség égisze alatt működő önkormányzati érdekképviseleti, konzultatív testület. 
2. Szervezetére, összetételére, hatáskörére vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket az RMDSZ 
Alapszabályzat XXII. fejezete határozza meg. 
 
 
 
II. AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS CÉLJA: 
 
1. Az önkormányzati érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami 
szervezetek felé; 
2. Érdekegyeztető szerepkör vállalása; 
3. Az erdélyi önkormányzatok érdekképviseletének vállalása elsősorban az RMDSZ-en belül, 
illetve a Parlament és annak bizottságai, a Kormány és szervei, valamint a közigazgatás 
központi, regionális és megyei szervei előtt a szövetség megfelelő szintű felhatalmazása, 
megbízása alapján; 
4. Az önkormányzati érdekek védelme; 
5. Jogszabályalkotás kezdeményezése az önkormányzati érdekek érvényesülése érdekében, az 
önkormányzatok működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek 
véleményezése; 
6. Az önkormányzatok közötti gazdasági, kulturális két- és többoldalú döntések tervezeteinek 
véleményezése. 
 
 
 
III. A TANÁCS ÖSSZETÉTELE 
 
1. A Tanács az RMDSZ Alapszabályzata 107. cikkelye alapján létrehozott tizenhét tagú 
állandó testület.  
2. Tagjai: a székelyföldi önkormányzati tanács élén álló 7 fős, a partiumi önkormányzati 
tanács élén 6 fős, a belső-erdélyi önkormányzati tanács élén 4 fős elnökségi tagok. 
3. A regionális elnökségi tagság elvesztése együtt jár a Tanácsi tagság elvesztésével. A 
megüresedett tanácsi helyet hivatalból töltik be azok a személyek, akik a regionális elnökségi 
tagságot elnyerték. 
4. A Tanács által meghatározott feladatkörök tekintetében az Országos Önkormányzati 
Tanács Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) jár el teljes jogkörrel. 
5. Az Elnökség az RMDSZ Alapszabályzata 107. cikkelye alapján létrehozott négy tagú 
állandó testület. Tagjai: Az Országos Önkormányzati Tanács elnöke, illetve a három 
regionális önkormányzati tanács elnöke. 
6. A Tanács működésére vonatkozó rendelkezéseket megfelelőképpen kell alkalmazni az 
Elnökség működésére is.  



IV. AZ ELNÖK 
 
1. Az Országos Önkormányzati Tanács elnökét (továbbiakban: Elnök) az RMDSZ 
Alapszabályzata 107. cikkelye alapján a három regionális önkormányzati tanács elnöksége 
együttes ülésén, titkos szavazással választja meg négy éves időtartamra tagjai közül. 
2. Az Elnök hatáskörei: 
a) a Tanács és az Elnökség működésének koordinálása, a két testület ülésének vezetése; 
b) képviseli a Tanácsot és az Elnökséget; 
c) dönt a Tanács/Elnökség két ülése közötti időszakban halaszthatatlan intézkedést igénylő 
ügyekben, döntéseiről az Elnökség soron következő ülésén köteles beszámolni és utólagos 
jóváhagyást kérni; 
d) összehívja a Tanács/Elnökség üléseit; 
e) kapcsolatot tart más önkormányzati szövetségekkel; 
f) intézkedik és dönt a Tanács/Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 
g) képviseli a Tanácsot a Szövetségi Elnökség ülésein. 
 
 
 
V. A TITKÁRSÁG 
 
1. A Tanács, az Elnökség illetve az Elnök szakmai munkáját a Főtitkárság segíti, ellátja az 
ezzel kapcsolatos adminisztrációs, koordinációs és végrehajtó feladatokat. 
 
 
 
VI. AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS HATÁSKÖRE 
 
1. Az Országos Önkormányzati Tanács a következő hatáskörökkel rendelkezik: 
a) szervezi és felügyeli a megyei/területi szervezetekben folyó önkormányzati vonatkozású 
szakmai munkát; 
b) határozatokat és elvi állásfoglalásokat hoz az RMDSZ önkormányzati tevékenységére 
vonatkozóan; 
c) döntéseket készít elő az RMDSZ önkormányzati alaptevékenységére vonatkozóan és kéri 
azok napirendre tűzését a Szövetségi Képviselők Tanácsa, Szövetségi Állandó Tanács illetve 
Szövetségi Elnökség ülésein. 
 
 
 
VII. AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS MŰKÖDÉSE 
 
1. Az üléseket az Elnök, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott regionális tanácsi 
elnök hívhatja össze, legalább 72 órával annak időpontja előtt. A meghívónak tartalmaznia 
kell az ülés helyszínét, javasolt napirendjét, esetenként mellékelni kell a vitához szükséges 
dokumentumokat. A tagok egyharmadának írásos kérésére a Tanács ülését kötelező módon 
össze kell hívni a kérés benyújtásától számított egy héten belül. 
2. A Tanács üléseit az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az ülésen jelen levők választanak 
ülésvezetőt. A Tanács tagjai kötelesek az üléseken részt venni, vagy távolmaradásukat 
igazolni. 
3. A Tanács üléseinek érvényességéhez a Tanács tagjai egyszerű többségének jelenléte 
szükséges. 



4. A Tanács üléseinek végleges napirendjéről a Tanács dönt. 
5. A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A titkárság gondoskodik a jegyzőkönyvek 
és a csatolt iratok tárolásáról, a Tanács mandátumának lejártakor ezeket átadja a 
Főtitkárságnak. 
6. A Tanács működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket a Főtitkárság biztosítja a 
lehetőségek függvényében.  
7. A Tanács határozatait, nyilatkozatait vagy felhívásait egyszerű többséggel, azaz a jelenlévő 
tagok szavazatainak a többségével hozza. 
8. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  
9. A szavazás módja a Tanács döntése értelmében nyílt vagy titkos. Személyi kérdésekben a 
szavazás minden esetben titkos. 
10. Tanács által elfogadott dokumentumokat az Elnök írja alá. 
11. A Szövetség Elnöke, az SZKT Elnöke, a Politikai Alelnök, a Főtitkár, az 
önkormányzatokért felelős főtitkár helyettes tanácskozási joggal részt vehetnek a Tanács 
ülésein. 
 
 
 
VIII. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Tanács illetve az Elnök mandátuma lejár az önkormányzati választások után számított 30 
napon belül az RMDSZ Alapszabálya 107. cikkelye alapján. 
 
 
 
Elfogadta az Országos Önkormányzati Tanács 
 
2011. június 25, 
Marosvásárhely 
 
 
 
Elfogadta a Szövetségi Képviselők Tanácsa 
Marosvásárhely, 2011. szeptember 17. 
 


