
 

 

AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS  
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
1. Az Országos Önkormányzati Tanács (továbbiakban: OÖT) a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség Alapszabályzatának XXI. fejezetében szabályozott, országos 
szintű érdekegyeztető, érdekképviseleti és szakmai-konzultatív, illetve önálló döntési 
jogkörrel rendelkező operatív, koordináló testület.  

2. Az Országos Önkormányzati Tanács a következő hatáskörökben és feladatok 
ellátásában illetékes: 
a) segíti és országos szinten összehangolja a helyi, megyei és regionális szintű 
önkormányzati munkát – a testvértelepülési kapcsolatok, társulások, regionális 
együttműködések, kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok ösztönzése céljából;  
b) határozatokat hoz és elvi állásfoglalásokat fogalmaz meg az RMDSZ 
önkormányzatokat érintő tevékenységére vonatkozóan;  
c) együttműködik az Ügyvezető elnökséggel, a Szövetség parlamenti frakcióival és 
kormányzati tisztségviselőivel, a helyi és megyei önkormányzati képviselők megfelelő 
tájékoztatása, valamint az általuk jelzett problémák megoldása érdekében;   
e) javaslatokat, illetve szakmai véleményt fogalmaz meg a jogszabályalkotási 
eljárások keretében 
f) megválasztja a testület elnökét.  

3. Az RMDSZ Alapszabályzata 101. cikkelye szerint az OÖT tagjai: a Székelyföldi 
Önkormányzati Tanácsot vezető 7, a Partiumi Önkormányzati Tanácsot vezető 6, 
valamint a Belső-erdélyi Önkormányzati Tanácsot vezető 4 fős regionális elnökségek 
tagjai. A regionális elnökségi tagság elvesztése együtt jár az OÖT tagság 
elvesztésével.  

4. Az Országos Önkormányzati Tanács üléseit annak Elnöke, vagy - akadályoztatása 
esetén - az RMDSZ Ügyvezető Elnöke hívja össze félévente, vagy szükség esetén:  

a) a saját  
b) az Országos Önkormányzati Tanács tagjai egyharmadának 
c) a Szövetségi Elnök vagy az Ügyvezető Elnök kezdeményezésére.  

5. Az önkormányzati választásokat követően, az Országos Önkormányzati Tanács 
újraalakuló ülését az RMDSZ Ügyvezető elnöke hívja össze. 

6. Az OÖT határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van.  
7. Határozatait a jelen levő tagok egyszerű többségével hozza, legkevesebb három 

megyéből/területről szerezve támogató szavazatokat. A személyre szóló szavazás 
titkos.  

8. Az Országos Önkormányzati Tanács négyéves időtartamra választja meg elnökét, a 
tagok fele plusz egy szavazatával. Amennyiben a szavazás első fordulójában egyetlen 
jelölt sem szerzi meg a szükséges szavazatszámot, a tagok egy második fordulóban 
választanak elnököt a két, legtöbb szavazatot szerzett jelölt közül.  



 

 

9. Az OÖT két ülése között, annak Elnöksége (az OÖT elnöke és a három regionális 
önkormányzati tanács elnökei) jár el a 2. pontban meghatározott feladatkörök 
tekintetében. Feladata a testület döntéseinek és határozatainak végrehajtása és 
képviselete. 

10. Az Elnökség legkevesebb 3 tag jelenlétében határozatképes. Határozatait a jelenlévő 
tagok egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén, az elnök szavazata 
dönt. 

11. Az OÖT elnökének hatáskörei:  
a) a Tanács és az Elnökség működésének koordinálása;  
b) a két testület üléseinek összehívása és vezetése;  
c) a két testület döntéseinek és határozatainak képviselete; 

12. A Szövetség Elnöke, Ügyvezető elnöke, önkormányzatokért felelős Ügyvezető 
alelnöke, a térségbeli megyei RMDSZ szervezetek elnökei tanácskozási joggal részt 
vehetnek az OÖT, illetve az Elnökség ülésein.  

13. Az Országos Önkormányzati Tanács munkáját az Ügyvezető Elnökség önkormányzati 
főosztálya segíti, ellátva az igényelt adminisztrációs, koordinációs, végrehajtó és 
képviseleti feladatokat. 
 

Elfogadta az Országos Önkormányzati Tanács 
2021. május 21. 
 
Jóváhagyta a Szövetségi Képviselők Tanácsa, 2021. ……………. 


