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AZ RMDSZ CSÍKI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK ALAPSZABÁLYZATA 
- 2019 – 

I. MEGNEVEZÉS 

1.cikkely 

(1) A szervezet megnevezése: Romániai Magyar Demokrata Szövetség Csíki Területi 
Szervezete. A szervezet az RMDSZ országos bejegyzése alapján létrehozott jogi személy. 

(2)  A szervezet székhelye Csíkszereda. 

2.cikkely 

(1) A szervezet hivatalos bélyegzője román és magyar nyelven feltünteti a szervezet 
megnevezését. Belföldi és külföldi kapcsolataiban a szervezet magyar, román és angol nyelvű 
fejléces okmányokat használ. 

II. CÉLOK 

3.cikkely 

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének legfontosabb célja összehangolni azoknak a helyi (városi, 
Szervezetéhez csatlakozott - politikai, társadalmi és szakmai csoportosulásoknak a 
tevékenységét, amelyek a területi szervezethez tartozó régió magyarságának a politikai, 
társadalmi, gazdasági, felekezeti és kulturális érdekeit védik és érvényesítik. A szervezet 
ösztönzi a romániai magyar nemzeti közösség önszerveződését, amelynek célja a belső 
önrendelkezés kialakítása alkotmányos és törvényes garanciák, intézményi feltételek, valamint 
önálló hatáskörrel és gazdasági- pénzügyi eszközökkel rendelkező helyi önkormányzatok révén. 

4.cikkely 

A szervezet céljait az Alapszabályzathoz csatlakozó Program részletezi. 

III. MŰKÖDÉSI TERÜLETEK 

5.cikkely 

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete céljaival és Programjával összhangban három alapvető 
területen fejti ki tevékenységét: 

a.) politikai téren 

b.) a közösségi önszerveződés terén 

c.) az érdekvédelem és az érdekképviselet terén 

6.cikkely 

Politikai téren: 

(1) Parlamenti képviselete révén részt vesz az országos törvényhozásban és olyan általános 
törvények meghozatalát szorgalmazza, amelyek az európai és nemzetközi előírásokkal 
összhangban biztosítják a romániai magyar nemzeti közösség egyéni és kollektív jogait, valamint 
e jogok gyakorlati megvalósítását elősegítő saját intézményrendszert. 

(2) Részt vesz a régió politikai életében és más politikai erőkkel szövetkezve küzd a 
demokratikus, minden közösség és minden polgár számára egyenlő esélyt teremtő helyi 
politikai-társadalmi szerkezetek és mechanizmusok létrehozásáért. 

7.cikkely 
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A közösségi önszerveződés terén:  

(1) Szorgalmazza valamennyi területéhez tartozó helységben a civil társadalomra jellemző 
közösségi formák létrejöttét, figyelembe véve a régió sajátos hagyományait és az európai helyi 
közösségszerveződési modelleket. 

(2) Síkra száll a helyi önkormányzatok megerősödéséért, önálló hatáskörük bővítéséért, jogi, 
gazdasági és pénzügyi eszközeik megteremtéséért.  

(3) Küzd olyan közösségi mechanizmusok kialakításáért, amelyeken keresztül a helyi választott 
testületek ellenőrizhetők. 

(4) Összehangolja a területén működő önkormányzatok tevékenységét. 

8.cikkely 

Az érdekvédelem és az érdekképviselet terén: 

(1) Lépéseket tesz a régió gazdasági, társadalmi, kulturális és szakmai érdekközösségeinek jobb 
megismeréséért. 

(2) Területi fórumot biztosít a különböző érdekközösségek vélemény-nyilvánításának és 
összehangolásának. 

(3) Érdekvédelmi, érdekképviseleti és érdekérvényesítési jogi keretet biztosít a megyei és 
országos szervekkel való intézményes kapcsolatban. 

(4) Folyamatosan bővíti és a bármikori felhasználhatóság szintjén tartja a különböző szintű 
érdekvédelem, érdekérvényesítés és érdekképviselet adathátterét. 

IV. TAGSÁG 

9.cikkely 

(1) Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete tagszervezetekből és társszervezetekből áll. Az RMDSZ 
egyéni tagjai ezeken belül fejtik ki tevékenységüket. 

 a.) minden közigazgatási egységben (város, község) önálló helyi szervezet működik.  

 b.) a közigazgatási egységeken belül egy falu, városrész tagságának igénye szerint 
létrehozhatók a falusi/városrészi szervezetek is.  

 c.) társult szervezet lehet az a civil szervezet, amely ezt írásban kéri a területi szervezettől, 
illetve vállalja az RMDSZ Alapszabályzatának és Programjának a betartását. A társulási 
kérelemről a TKT dönt. 

(2) Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének községi/városi tagszervezetei a Területi Szervezet 
Alapszabályzatának mellékletét képező működési szabályzattal rendelkeznek, amely a helyi 
tagság igényeinek megfelelő előírásokkal bővíthető. A községi/városi szervezetek, összhangban 
az RMDSZ illetve a Területi Szervezet programjával, a helyi közösséget érintő kérdések 
megoldására megalkotják önálló programjukat.  

 a.) A helyi (városi, községi, falusi) RMDSZ szervezetek saját szabályzatfelügyelő, etikai és 
fegyelmi, valamint ellenőrző bizottságokat választhatnak. A helyi szervezetet elnök vezeti, akit 
városi szervezetek esetén a VKT választ, községek esetén pedig a tagság által, közvetlenül kerül 
megválasztásra.  

 b.) A helyi szervezetek döntéshozó szerve a Helyi/Városi Küldöttek Tanácsa (Választmány, 
illetve HKT/VKT) amelynek tagjait a közgyűlés vagy közvetlen állóurnás szavazással a tagság 
választ meg négy éves mandátumra, biztosítva, hogy legkevesebb minden harmadik 
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választmányi tag nő legyen. A HKT/VKT-nak tagja még a helyi szervezet elnöke, illetve az 
RMDSZ-el társult, és az adott településen működő ifjúsági szervezetek, képviselői az alábbiak 
szerint. A helyi tanácsosok hivatalból tagjai a községi, illetve a városi szervezet 
választmányának. 

c.) A HKT/VKT taglétszáma, az adott településen elérhető helyi tanácsosi mandátumok 
számához igazodik az alábbi módon:  

• 9 tanácsosi mandátum esetén: legtöbb 16 tagú (ebből: 1 elnök, 13 választott tag), illetve 
további 2 ifjúsági küldött jelölhető ki,  

• 11 tanácsosi mandátum esetén: legtöbb 20 tagú (ebből: 1 elnök, 16 választott tag), 
illetve további 3 ifjúsági küldött jelölhető ki 

• 13 tanácsosi mandátum esetén: legtöbb 23 tagú (ebből: 1 elnök, 19 választott tag), 
illetve további 3 ifjúsági küldött jelölhető ki,  

• 15 tanácsosi mandátum esetén: legtöbb 26 tagú (ebből: 1 elnök, 22 választott tag), 
illetve további 3 ifjúsági küldött jelölhető ki,  

• Balánbánya és Tusnádfürdő esetében: 17 tagú (ebből 15 választott tag) és további 2 
ifjúsági küldött jelölhető ki,  

• Csíkszeredában: 33 tagú (ebből 29 választott tag) és további 4 ifjúsági küldött jelölhető 
ki.    

d.) Páros számú tag esetén döntések meghozatalakor a helyi elnök szavazata dönt. 
Amennyiben nincs vagy akadályoztatva van a helyi elnök, a polgármester szavazata a döntő. 

e.) Amennyiben, megfelelő számú női jelölt hiányában, a “legkevesebb minden harmadik 
választmányi tag nő legyen” feltétel nem valósul meg, a HKT/VKT taglétszáma a helyi vagy 
területi nőszervezet javaslatára kiegészülhet, míg az előbbi feltétel teljesül. Amennyiben ez sem 
valósul meg, a helyi/községi/városi szervezet a következő tisztújításig felmentést kér a feltétel 
teljesítése alól a területi szervezettől. 

f.) Amennyiben az illető közigazgatási egységet több falu, illetve városrész alkotja, ott a 
választott mandátumokat a népszámlálási adatok és a legutóbbi képviselőházi választásokon 
kapott szavazatok arányának alapján kerül szétválasztásra falvanként/városrészenként. A 
pontos leosztást a TÁT közli szervezetek által jelezett igények függvényében. 

     g.) Nem lehet ifjúsági küldött, aki betöltötte a 35. életévét, illetve már előzetesen 
megméretkezett választott mandátumra és ott nem sikerült a bejutáshoz szükséges 
szavazatszámot megszereznie. Amennyiben a község több faluból áll, akkor igyekezni kell az 
ifjúsági mandátumokat arányosan visszaosztani a falvankénti ifjúsági szervezeteknek. Ifjúsági 
mandátumra jelölhetnek a településen működő ifjúsági szervezetek, amelyek tagjai a térségi 
szinten az RMDSZ-el együttműködő ifjúsági tanácsnak.  

    h.) HKT/VKT tag csak az a személy lehet, aki rendelkezik egyéni RMDSZ tagsággal, adott évben 
egész évre kifizette a tagsági díját, amennyiben pedig választott, vagy kinevezett tisztséget tölt 
be az RMDSZ megbízásából-jelöléséből, akkor napra készen, a mandátuma után járó illetménye 
10 vagy 2%-át befizette.  

     i.) Nem lehet olyan személy HKT/VKT tag, akitől az RMDSZ valamelyik illetékes testülete 
korábban megvonta a bizalmat.  

     j.) A közvetlen- és állóurnás szavazáson az lehet HKT/VKT tagjelölt, aki legalább 20/40 
lakósnak a támogató aláírását megszerezte. Elnökjelöltek esetén a választásokon való 
részvételhez legalább 100 lakos ajánlását kell megszereznie. Egy személy csak egy HKT/VKT 
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jelöltnek és csak egy elnökjelöltnek adhatja ajánlását. A közvetlen- és állóurnás választásokkal 
kapcsolatos részletszabályokat a TKT határozza meg.  

     k.) Ha ugyanannyi, vagy kevesebb jelölt kerül jelölésre, mint ahány hely van, az esetben a 
választást nem kell megtartani, a regisztrált jelöltek megválasztottnak tekintendők. Kevesebb 
létszámú jelölés esetén, mint ahány hely van utólagosan szervezett helyi közgyűlésen kerülnek 
kiválasztásra a további tagok, a TÁT egyetértésével.  

      l.) az önkormányzatokkal, civil szférával, az egyházakkal, az oktatási, kulturális és 
hagyományörző intézményekkel közösen, minden évben egy helyi szintű cselekvési-tervet 
készít el és mutat be a területi elnöknek, melynek lényege egy sajátságos közösségi élet 
megteremtése az illető településen.  

      m.) a helyi szervezet hatáskörébe tartozik a tagdíjak begyűjtése, illetve a tagság 
nyilvántartása. 

(3) Sikertelen parlamenti, önkormányzati vagy európai parlamenti választások esetén a területi 
elnök javaslatára a TÁT meghatározott időre új helyi elnököt nevesít. A nevesített elnök 
mandátuma nem haladhatja meg az 1 évet. Ez idő alatt rendkívüli tisztújítás kötelező. 
 
(4) A Szövetség országos, illetve területi határozata és döntése ellenében cselekvő helyi, községi 
és városi szervezetek esetében a rendkívüli tisztújítás kötelező. A rendkívüli tisztújításról a 
területi elnök javaslatára a Területi Állandó Tanács dönt. A döntés ellen 48 órán belül óvás 
nyújtható be a SzÁT-hoz. 

(5) Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének társszervezete lehet bármely önálló politikai-
társadalmi és szakmai-kulturális csoportosulás, más civil társadalmi kezdeményezés, illetve 
bármely magyar érdekvédelmi és politikai szervezet, amely Csíkszék területén működik. A helyi 
jellegű csoportosulások, kezdeményezések és szervezetek, illetve az országos szervezetek helyi 
fiókjai a helyi RMDSZ-szervezetekben, a megyei vagy régió jellegűek pedig közvetlenül a területi 
szervezetben képviseltetik magukat. 

(6) Jelen Alapszabályzat politikai-társadalmi és szakmai-kulturális csoportosuláson jogi 
személyként bejegyzett alakulatokat, azok megyei vagy helyi fiókjait, illetve ugyanígy bejegyzett 
helyi érdekeltségű csoportokat, társaságokat és más érdekközösségeket ért. 

(7) A különböző platformok saját működési szabályzat és saját program birtokában 
csatlakozhatnak az RMDSZ Csíki Területi Szervezetéhez, amennyiben a szükséges 150 támogató 
RMDSZ taggal rendelkeznek.  

(8) A Csíki Területi Szervezet Alapszabályzatának és Programjának elfogadására utaló 
csatlakozási kérelmek írásban történnek és elbírálásuk a Területi Küldöttek Tanácsának 
hatáskörébe tartozik. 

(9) A tagság a tag kilépésével vagy kizárásával szűnik meg. A kizárást a Csíki Területi Szervezet 
Területi Állandó Tanácsa indítványozhatja és arról a Területi Küldöttek Tanácsa dönt minősített 
többséggel.  

(10) Tagsága megszűnik annak az RMDSZ-tagnak, aki más szervezet, párt jelöltjeként indul 
európai parlamenti, parlamenti vagy önkormányzati választásokon.  

(11) Az a tag akinek a 9. cikkely (10) pontja értelmében szűnt meg a tagsága, a megyei/területi 
elnök javaslatára, a TÁT/MÁT jóváhagyásával visszaszerezheti RMDSZ tagságát.  

(12) Kizárható az a tag, aki a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság véleménye alapján súlyosan 
és/vagy ismételten megkárosította a Szövetséget, beleértve a nem vagyoni károkat is, mint 
például a Szövetség hírnevének a csorbítása. 
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(13) A tagságot a Csíki Területi Szervezet Területi Küldöttek Tanácsa felfüggesztheti, ha a 
tagszervezet írásos felszólításra sem fizeti félévi tagdíjhátralékát, vagy nem tett eleget a 
tagdíjbefizetést pótló vállalt munkájának. 

(14) Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy 
jogi személy, amely támogatja a Szervezetet céljainak elérésében. 

(15) A helyi szervezetek, platformok, társult szervezetek a Területi Küldöttgyűléstől 
számított 2 hónapon belül összhangba hozzák saját működési szabályzatukat az 
RMDSZ Csíki Területi Szervezetének Alapszabályzatával, és a döntéstől számított 48 
órán belül eljuttatják a TSZFB-hez, illetve a Területi Ügyvezető Elnökséghez. 

10.cikkely 

A tagok jogai: 

(1) Minden tag jogosult küldötteivel részt venni az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 
döntéshozatali és más vezető, vagy ellenőrző szerveiben, jelen Alapszabálynak és az RMDSZ 
Alapszabályának megfelelően.  

(2) Minden tag jogosult bármikor igényelni a döntéshozatallal, valamint a Csíki Területi 
Szervezet egész tevékenységével kapcsolatos információkat. Az információk biztosításáért az 
Ügyvezető Elnökség felel. 

(3) A Csíki Területi Szervezet általa is elfogadott Alapszabályzatán és Programján belül minden 
tag joga a teljes pluralizmus és nézetszabadság, akárcsak az Alapszabályzat és Program 
módosítására összehívandó Küldöttgyűlés kezdeményezése. 

(4) A pártoló tagok küldöttei tanácskozási joggal vesznek részt a Csíki Területi Szervezet 
különböző testületeinek munkálatain. 

11.cikkely 

A tagok kötelezettségei: 

(1) A tagok kötelesek saját cselekvési programmal és működési szabályzattal rendelkezni. 

(2) A tagok kötelesek a Csíki Területi Szervezet Alapszabályzatát betartani és a Programjában foglalt 
célokért tevékenykedni. 

(3) A tagok kötelesek az RMDSZ Kongresszus, SZKT, SZÁT és a Csíki Területi Szervezet TKT, illetve 
TÁT által elfogadott határozatait végrehajtani.  

(4) A tagszervezetek kötelesek a tagságuknak megfelelő tagdíjból és az önkormányzati 
képviselőik üléspénzének 10%-ból és a polgármesterek, alpolgármesterek és az RMDSZ 
közreműködésével más tisztségre kinevezett személyek bruttó jövedelmének 2%-ból származó 
szervezeti hozzájárulások 50%-val havonta hozzájárulni a Csíki Területi Szervezet működésének 
fenntartásához. A szervezeti hozzájárulást nem fizető választott, kinevezett tisztségviselő, újabb 
tisztségekre nem jelölhető, illetve tőle a bizalom megvonható.  

(5) A tagdíjat nem gyűjtő csatlakozott, politikai társadalmi és szakmai- kulturális csoportosulások 
szakmai és szervezési munkák felvállalásával kötelesek támogatni a Csíki Területi Szervezetet. A 
szakmai és szervezési munkák jellemzőivel és határidejével kapcsolatosan a Csíki Területi Szervezet 
és a Csoportosulás megállapodást köt. 

V. VEZETÉS, DÖNTÉSHOZATAL 

12.cikkely 

(1)A Csíki Területi Szervezet döntéshozó szervei: 
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 1. Küldöttgyűlés  

 2. Területi Küldöttek Tanácsa (TKT) 

     3. Területi Állandó Tanács (TÁT) 
 

(2)  A Csíki Területi Szervezet döntéshozó szerveinek tagjai állandó vagy ideiglenes lakcímmel 

rendelkeznek Csík térség valamely településén.  

13.cikkely 

A Csíki Területi Szervezet küldöttgyűlései: 

(1) Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének legfelső döntéshozó testülete a Küldöttgyűlés, amely 
évente ülésezik, és amely a következő összetétellel működik: 

- a választott küldöttek létszáma 116, ebből 86 személyt a községi/városi szervezetek 
HKT/VKT-i jelölnek ki (az utolsó népszámlálás és a képviselőházi listára leadott szavazatok 
arányának megfelelően), figyelembe véve, hogy a községi illetve városi szervezetek elnökei 
tagjai a Küldöttgyűlésnek. 

- további 15 személyt a Csík Területi Ifjúsági Tanácsának legfelsőbb döntéshozó 
testülete jelöl, figyelembe véve, hogy a küldöttek 1/3-a nő legyen. 

- további 15 személyt a Csíki Területi Nőszervezet legfelsőbb döntéshozó testülete jelöl, 

figyelembe véve, hogy a küldöttek 1/3-a családanya legyen. 

- a Küldöttgyűlés korporatív küldöttei a területi szervezet ügyvezető elnöksége, a TKT 
elnök, a képviselő, a szenátor, EP képviselő, csíki megyei önkormányzati képviselők. 

(2) Rendkívüli küldöttgyűlést a községi/városi szervezetek 1/3-ának írásbeli kérésére, illetve a 
TKT ide vontakozó döntése esetén a területi elnök hív össze. A területi elnök akadályoztatása 
esetén az ülést az ügyvezető elnök hívja össze. 

(3) A területi Küldöttgyűlés az összlétszám egyszerű többségének jelenlétében határozatképes. 

14.cikkely 

A Küldöttgyűlés hatásköre: 

(1)  a) Elfogadja a területi szervezet cselekvési programját és alapszabályzatát, amelyek nem 
mondhatnak ellent a Szövetség programjának, illetve Alapszabályzatának; 

b.) Megválasztja a Területi Szabályzatfelügyelő, a Területi Etikai és Fegyelmi, valamint a 
Területi Ellenőrző Bizottságokat; 

c.) Határoz a Területi Küldöttek Tanácsa testületeinek számáról, azok összetételéről és 
megválasztásuk módjáról; 

d.) Beszámoltatja az általa megválasztott személyeket és testületeket, meghallgatja és 
elfogadja azok jelentéseit, vagy visszautasítja és intézkedik; 

e.) Meghallgatja és elfogadja a Területi Küldöttek Tanácsa tevékenységéről szóló jelentést 
vagy visszautasítja és intézkedik; 

f.) Kiértékeli a területi szervezet előző évi költségvetésének végrehajtását a Területi 
Ellenőrző Bizottság jelentése alapján; 

g.) Elfogadja a területi szervezet költségvetését. 

h.) Négyéves mandátumra megválasztja a területi elnököt, 

i.) Kijelöli az 5 csíki SZKT tagot.  



7 

 

j.) Megválasztja az 5 SZKAT tagot, a területi elnök javaslatára, aki a maga során egyeztet 
a térség civil szervezeteivel és egyházaival.  

(2) A Területi Küldöttgyűlés döntéseit a jelenlévők egyszerű többségével hozza. Kivételt képez az 
alapszabályzat és a program, amelyek elfogadásához a jelenlévők kétharmados többsége 
szükséges. 

(3) A Küldöttgyűlés a Területi Szabályzatfelügyelő Bizottság, a Területi Etikai és Fegyelmi 
Bizottság, valamint a Területi Ellenőrző Bizottság tagjait többes jelöléssel és titkos szavazással 
választja meg. Ezekben a bizottságokban nem vehetnek részt a Területi Küldöttek Tanácsa, a 
TET és az Ügyvezető Elnökség tagjai. A vezető testületeket a jelenlevők egyszerű többségével 
választják meg. 

15.cikkely 

(1) Két Küldöttgyűlés között az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének vezető testülete a Területi 
Küldöttek Tanácsa (továbbiakban TKT). 

(2) a.) A TKT összetétele a következő: 

 - a területi elnök 

 - az ügyvezető elnökség (elnök, alelnökök) 

 - a területi szervezet parlamenti képviselői és szenátorai 

- a területi szervezet megyei önkormányzati képviselői 

 - a területen állandó lakhellyel rendelkező EP képviselő 

 - a községi/városi szervezetek elnökei 

- azon RMDSZ színekben megválasztott polgármesterek, akik nem RMDSZ elnökök 

 - a csíkszeredai szervezet VKT-ja által kijelölt 12 küldött 

 - a területen állandó lakhellyel rendelkező SZKT tagok 

 - a képviseleti joggal rendelkező platformok területi szintű csoportjainak két-két 
képviselője. 

 - a Csíki Terület Ifjúsági Tanácsa által jelölt, a TKT 15%-ával egyenlő számú küldöttek 

- a Csíki Területi Nőszervezet által jelölt, a TKT 15%-ával egyenlő számú küldöttek. 

 b.) A területi szintű társult szervezetek és történelmi magyar egyházak helyi képviselői 
szavazati joggal rendelkező küldötteket delegálhatnak a TKT-ba.  

 (3) A TKT kéthavonta, de évente legkevesebb ötször ülésezik. Üléseit a TKT elnöke vezeti, 
hiányában pedig az alelnökök. 

(4) A TKT üléseit a területi elnök hívja össze az Állandó Bizottság vagy a TKT tagjai 1/3-ának 
kezdeményezésére. A területi elnök akadályoztatása esetén a TKT-t az ügyvezető elnök hívja 
össze. 

(5) a.) Szükség esetén az Állandó Bizottság, illetve a TKT tagjainak egyharmada kérésére 
rendkívüli TKT-ülést kell összehívni.  

b.) A TKT munkáját az általa megválasztott Állandó Bizottság vezeti, amelynek feladata a TKT 
előkészítése és az ehhez szükséges információáramoltatás biztosítása. Ebben a munkában az 
Állandó Bizottságot az Ügyvezető Elnökség segíti. 

c.) Az Állandó Bizottság öt tagú, a TKT elnökéből, két alelnökéből és két titkárából áll. 
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(6) A TKT döntéseit a jelenlevők egyszerű többségével hozza. 

16.cikkely 

A Területi Küldöttek Tanácsának hatásköre: 

(1)  a.) A területi szervezet alapszabályzatmódosító tervezetének kidolgozása a Szövetség 
alapszabályzatával összhangban; 

b.) A területi szervezet cselekvési programmódosító tervezetének kidolgozása a Szövetség 
programjával összhangban; 

c.) Határozatokat hoz a területi szervezet működésére és szervezésére vonatkozóan olyan 
kérdésekben, amelyek nem igényelnek alapszabályzat- vagy programmódosítást; 

d.) Nyilatkozatok, állásfoglalások elfogadása; 

e.) A TKT Állandó Bizottságának megválasztása; 

f.) A belső területi felosztásról szóló határozatok elfogadása; 

g.) A szövetségi határozatok területi szintű végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala; 

h.) Saját szervezési-működési szabályzat kidolgozása és elfogadása; 

i.) A területi ügyvezető testület szervezési-működési szabályzatának elfogadása; 

j.) A parlamenti képviselők, a szenátorok és a területi szervezet megyei önkormányzati 
tisztségviselők jelölése, az SZKT által elfogadott szabályzat keretei között; a helyek területi 
szervezetek közti leosztása a Megyei Egyeztető Tanács feladata; 

k.) Az SZKT határozata alapján a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint az 
önkormányzati tisztségviselők jelölési eljárásának kidolgozása; 

 l.) Indokolt esetben elrendeli a rendkívüli tisztújítást valamely helyi szervezet esetében; 

m.) Félévente meghallgatja a területi ügyvezető elnök jelentését és kiértékeli az ügyvezető 
elnökség tagjainak tevékenységét; 

n.) Évente, illetve a mandátum lejártakor meghallgatja és értékeli a területen állandó 
lakhellyel rendelkező megyei önkormányzati képviselők, illetve szenátorok és parlamenti 
képviselők tevékenységét; 

o.)  Évente, illetve a mandátum lejártakor kiértékeli a területi szervezet által jelölt, illetve 
támogatott és a területen állandó lakhellyel rendelkező, RMDSZ támogatással kormányzati 
tisztséget betöltő tisztségviselőinek tevékenységét; 

p.) Egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a Küldöttgyűlés ruházott át rá. 

17.cikkely 

A TKT egyszerű és sarkalatos határozatokat hoz. 

(1) A TKT sarkalatos határozattal: 

a.) alapvető és hosszútávú, a területi szervezet cselekvési programjából levezetett stratégiai 
döntéseket hoz; 

b.) elfogadja saját működési szabályzatát; 

c.) jóváhagyja a területi szervezetre vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat; 

d.) megválasztja a TKT elnökét és Állandó Bizottságának többi tagját; 
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e.) elismeri a platformok helyi csoportjainak csatlakozását, illetve dönt ezek csatlakozásának 
megszüntetéséről; 

f.) meghatározza a területi belső választások időpontját és lebonyolítási módozatát; 

g.) elfogadja a területi ügyvezető elnökség szervezési és működési szabályzatát; 

h.) elfogadja a Területi Szabályzatfelügyelő Bizottság, a Területi Etikai és Fegyelmi Bizottság és 
a Területi Ellenőrző Bizottság működési szabályzatát; 

i.) szabályozza a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint az önkormányzati képviselők 
jelölésének eljárásait; 

j.) elrendeli a tisztújítást valamely helyi szervezet esetében. 

(2) Az egyszerű határozatokat a TKT a jelenlévők többségi szavazatával hozza. A sarkalatos 
határozatok elfogadásához a jelenlévők kétharmados többsége szükséges. 

(3) A személyekre vonatkozó döntések titkos szavazással történnek. 

(4) A TKT saját működési szabályzat alapján fejti ki tevékenységét. 

(5) Határozati javaslatokat a TKT bármely tagja, a területi elnök, az ügyvezető elnök vagy a TÁT 
tehet. 

(6) A TKT tagjainak legalább egyharmada írásban kezdeményezheti az ügyvezető elnök 
visszahívását. 

(7) A TKT tagjainak legalább egyharmada írásban kérheti a Területi Szabályzatfelügyelő Bizottság 
vizsgálatát a területi elnök tevékenységére vonatkozóan. 

(8) A TKT tagjainak mandátuma személyre szóló. Képviselői mandátumuk az újonnan megalakult 
TKT első üléséig érvényes. Döntéseiket személyes meggyőződésük alapján hozzák és értük nem 
vonhatók felelősségre a Szövetségen belül. A képviselői mandátum lemondás, elhalálozás vagy 
összeférhetetlenség következtében szűnik meg. 

18.cikkely 

(1) A TÁT összetétele: 
a) A területi elnök 

b) A TKT elnöke  
c) A területi ügyvezető elnök 

d) A megyei tanács legmagasabb tisztségét betöltő RMDSZ-es képviselője  
e) A CSTIT elnöke 

f) A területi szervezet parlamenti képviselete 

g) A területen állandó lakhellyel rendelkező EP képviselő 

h) A területi szervezet által javasolt miniszterek illetve államtitkárok  
i) A Területi Önkormányzati tanács elnöke 

j) Az RMDSZ Csíki Területi Nőszervezetének elnöke 

 

(2) A TÁT tagjainak mandátuma nem átruházható. 

(3) A Területi Állandó Tanács hatásköre: 

a.) Két TKT között a területi RMDSZ döntéshozó testülete, illetve a területi Alapszabályzat és 
Program keretei között felügyeli a területi szervezet folyamatos tevékenységét; 

b.) A TÁT a területi elnök összehívására ülésezik. A TÁT összehívása kötelező, ha azt legalább 
tagjai egyharmada kezdeményezi; 
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c.) A TÁT határozatainak meghozatala érdekében, szükség esetén, előzetesen konzultálni kell a 
helyi elnökökkel; 

d.) amennyiben valamelyik helyi szervezet, valamilyen oknál fogva nem tudja meghozni a 
döntését, akkor a TÁT összeállítja a helyi tanácsosi jelöltlistát vagy/és polgármester jelöltet nevesít; 

e.) A terület nevében nyilatkozatokat, állásfoglalásokat ad ki; 

f.) A kormányzati szerepvállalás esetén nevesíti a Csíki Területi Szervezet jelöltjeit különféle 
országos, megyei és helyi vezető tisztségek betöltésére, majd ezek tevékenységét követi, 
beszámoltatja őket és javaslatokat tesz intézkedések megtételére. A szervezet tagszervezetei és 
társult tagjai javaslattételi joggal rendelkeznek; 

g.) Javaslatot tesz és beszámoltatja a dekoncentrált és a kormányzati tisztségviselőket; 

h.) A megyei elnök javaslatára dönthet a helyi, községi, illetve a városi szervezet elnökének 
felfüggesztéséről. 

       i) A területi elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ 
támogatásával és listáján, helyi valamint megyei szinten megválasztott és kinevezett 
tisztségviselők esetében, akik többszöri írásos figyelmeztetésnek megfelelően nem tesznek 
eleget a szervezettel szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi kötelezettségüknek. Az indokolt 
döntést írásban kell az érintett tudomására hozni, illetve a döntés ellen 48 órán belül óvás 
nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz. 

      j) A területi elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ 
támogatásával és listáján, helyi valamint megyei szinten megválasztott és kinevezett 
tisztségviselők esetében, akik a Szövetség országos illetve megyei határozatát és döntését nem 
tartják tiszteletben és az ellen cselekednek. Az indokolt döntést írásban kell az érintett 
tudomására hozni, illetve a döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó 
Tanácshoz. 

A 9. cikkely (3.) pontja alapján tisztújítást ír ki a helyi, községi, városi szervezetben.  

(4) A municípiumi polgármester-jelölt, illetve a megyei tanácselnök-jelölt személyét a Területi 
Állandó Tanács/Megyei Egyeztető Tanács előterjesztése alapján a SZÁT hagyja jóvá. 

A SZÁT a területi szervezet döntését kétharmados többséggel módosíthatja. 

19.cikkely 

A területi elnököt titkos szavazással, a jelenlévők egyszerű többségével a küldöttgyűlés választja 
meg négyéves időtartamra.  

(1) A területi Elnök hatásköre: 

a.) Képviseli a területi szervezetet, irányítja annak munkáját; 

b.) Alkalmanként megbízza a területi tisztségviselőket, hogy politikai kérdésekben 
képviseljék a területi szervezetet; 

c.) A TKT határozata alapján kiírja a területi szintű belső választásokat; 

d.) Irányítja és felügyeli a területen állandó lakhellyel rendelkező megyei önkormányzati 
képviselők csoportjának tevékenységét; 

e.) Irányítja és felügyeli a Szövetség által javasolt vagy támogatott területi szintű kormányzati 
tisztségviselőinek tevékenységét. 

f.) Szabályzatértelmezési kérdésekben a Területi Szabályzatfelügyelő Bizottsághoz 
fordulhat; 
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g.) Megkereséssel fordulhat a Területi Etikai és Fegyelmi Bizottsághoz, valamint a Területi 
Ellenőrző Bizottsághoz; 

h.) Összehívja a TKT, a TÁT és a Területi Önkormányzati Tanács üléseit; 

i.) Összehangolja a területi szervezet keretén belül létrehozott testületek munkáját; 

j.) Ellenőrzi a területi, illetve a szövetségi szintű határozatok végrehajtását, a területi 
ügyvezető elnökség, valamint az RMDSZ listáin, megyei szinten megválasztott, kinevezett 
tisztségviselők munkáját; 

k.) Javaslatot tesz a TKT-nak területi ügyvezető elnök személyére; 

l.) Részt vesz szavazati joggal a Területi Küldöttgyűlés, a TKT, a TÁT és a Csíki Területi 
Önkormányzati Tanács ülésein; 

m.) Határozati javaslatokat tesz a Területi Küldöttgyűlésnek, a TKT-nak, a TÁT-nak, a 
Területi Ügyvezető Elnökségnek és a Területi Önkormányzati Tanácsnak; 

n.) A tisztújítás elmaradása esetén, a TÁT határozata alapján kiírja és lebonyolítja a 
tisztújítást a tagszervezetekben, ennek meghiúsulása esetén megbízott elnököt nevez ki; 

o.) Felügyeli és javaslatokat tesz annak érdekében, hogy a helyi szinten társult ifjúsági 
szervezetek részére a helyi választmányban a 15%-os részvétel legyen biztosítva.  

p.) A megyei, illetve területi elnöknek beszámolási kötelezettségekkel tartoznak az RMDSZ-
listán, megyei szinten megválasztott, kinevezett tisztségviselők; 

q.) Indokolt esetben javaslatot tesz a TKT-nak a szövetségi Alapszabályzatot megszegő 
tisztségviselők felmentésére; 

r.) Egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a Küldöttgyűlés, a TKT, illetve a TÁT ruház rá. 

      s.) Javaslatot tesz a TÁT-nak, a helyi szervezetekkel szembeni rendkívüli tisztújítás kiírásáról. 

      t.) A területi elnök javaslatára az RMDSZ támogatásával és listáján, helyi valamint megyei 
szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselőktől megvonható a politikai támogatás, 
amennyiben többszöri írásos figyelmeztetésnek megfelelően nem tesznek eleget a szervezettel 
szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi kötelezettségüknek. A politikai bizalom megvonásáról 
a TÁT dönt. Az indokolt döntést írásban kell az érintett tudomására hozni, illetve a döntés ellen 
48 órán belül óvás nyújtható be a SzÁT-hoz. 

     u) A területi elnök javaslatára az RMDSZ támogatásával és listáján, helyi valamint megyei 
szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselőktől megvonható a politikai támogatás, 
amennyiben a Szövetség országos, illetve megyei határozatát és döntését nem tartják 
tiszteletben és az ellen cselekednek. A politikai bizalom megvonásáról a Területi Állandó Tanács 
dönt. Az indokolt döntést írásban kell az érintett tudomására hozni, illetve a döntés ellen 48 
órán belül óvás nyújtható be a SzÁT-hoz. 

(2) A területi Elnököt akadályoztatása esetén a TKT Elnöke helyettesíti. 

(3) Abban az esetben, ha a területi Elnök működése során megsérti az Alapszabályzat előírásait, 
a TKT és a TÁT tagjai egyharmadának írásbeli kérésére a Területi Szabályzatfelügyelő Bizottság 
kivizsgálja az Elnök tevékenységét és javasolhatja a Küldöttgyűlésnek a területi Elnök 
tisztségéből való felfüggesztését vagy tájékoztatja a testületet az indítvány 
megalapozatlanságáról. A felfüggesztésről a Küldöttgyűlés dönt a jelenlévők 2/3-os 
többségével. A küldöttgyűlés egyharmada kezdeményezheti a területi elnök felfüggesztését. A 
felfüggesztésről a TKT tagjainak fele plusz egy többséggel dönt. A felmentésről a TKT elnöke 
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által összehívott rendkívüli küldöttgyűlés dönt, 30 napon belül a küldöttek összlétszámának fele 
plusz egy határozatával. 

20.cikkely 

(1) A területi szervezet végrehajtó tevékenységét ügyvezető testület irányítja, amelynek tagjai 
az Ügyvezető Elnök és az Ügyvezető Alelnökök. 

(2) A területi szervezet szintjén kötelező módon ügyvezető elnököt kell nevesíteni. A 
területi ügyvezető elnököt a területi elnök javaslatára az TKT nevezi ki és ugyanez hívja 
vissza. 

(3) Két TKT ülés között a területi szervezet irányító szerve az Ügyvezető Elnökség. 

(4) Az Ügyvezető Elnök felelősséggel tartozik a TKT-nak és a Küldöttgyűlésnek. 

21.cikkely 

(1) Az Ügyvezető Elnök hatásköre: 

a) Szervezi és irányítja az Ügyvezető Elnökség munkáját, felügyeli a tagszervezetek 
tevékenységét; 

b) Az Ügyvezető Elnök a központi alapból fizetett tisztségviselők általános munkáltatója; 

c) Képviseli a szövetséget illetékességi területein; 

d) Kidolgozza és a TKT-nak jóváhagyásra javasolja az  Ügyvezető Elnökség szervezési-működési 
szabályzatát, amelynek tartalmaznia kell az Ügyvezető Elnökség szervezeti struktúráját is; 

e) Javaslatot tesz az ügyvezető alelnökök kinevezésére, illetve visszahívására vonatkozóan; 

f) Félévente tevékenységi beszámolót tart a TKT előtt; 

g) Részt vesz a területi szervezet testületeinek ülésein; 

h) Képviseleti megbízást ad az Ügyvezető Elnökség  tagjainak. 

22.cikkely 

(1) Az Ügyvezető Elnök a TKT tagjai egyharmadának javaslatára visszahívható.  

(2) A visszahívásról a TKT az összlétszámnak több mint fele szavazatával dönt. 

23.cikkely 

(1) Az Ügyvezető Elnökség tagjai, az Ügyvezető Elnök és az Ügyvezető Alelnökök. Az  Ügyvezető 
Elnökség rendszeresen tanácskozik a tagszervezetek Elnökeivel és a szervezet működésével 
kapcsolatos szervezési és működési jellegű operatív döntéseket hoz. 

(2) Az Ügyvezető Alelnökök felelősek a részterületek működéséért, félévente jelentést 
terjesztenek be a TKT-nak tevékenységükről. 

(3) Az Ügyvezető Elnökség hatáskörébe tartozik a TKT döntéseinek végrehajtása, valamint a 
sürgős és időszerű kérdésekben való gyors döntéshozatal és kivitelezés. 

VI. A TERÜLETI SZERVEZETEN BELÜL MŰKÖDŐ NŐSZERVEZET 

24.cikkely 

(1) Az RMDSZ Csíki Területi Nőszervezete a Területi Szervezeten belül létrejött, nyitott 
érdekképviseleti szerveződés 

(2) Az RMDSZ Csíki Területi Nőszervezete saját szervezési és működési szabályzattal rendelkezik, 
amelyet a Területi Szabályzatfelügyelő Bizottság elé terjeszt véleményezésre.  
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(3)  Az RMDSZ Csíki Területi Nőszervezete SZÁT, SZKT, MKT/ TKT és HKT/Választmány tagságra 
jogosult.   
(4) A tevékenységéhez anyagi támogatást kap a Területi Szervezettől. 

VII. A TERÜLETI SZABÁLYZATFELÜGYELŐ, ETIKAI ÉS FEGYELMI, ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGOK 

25.cikkely 

(1) A területi Szabályzatfelügyelő Bizottság a területi szervezet szabályrendszerének 
egységességét és a szervezet működésének szabályosságát felügyelő szerv. Három tagja van. 
Mindhármat a Küldöttgyűlés  választja meg. 

(2) A Szabályzatfelügyelő Bizottság hatásköre: 

a) Ellenőrzi a területi szervezet döntéshozó testületei határozatainak az Alapszabályzattal való 
összeférhetőségét; 

b) Értelmező határozatokat hoz az Alapszabályzat vonatkozásában; 

c) Közreműködik a szervezeten belüli konfliktusok megszüntetésében a területi elnök vagy a 
TÁT felkérésére; 

d) Tájékoztatja a területi elnököt, amennyiben a szervezet valamely testülete nem tett 
eleget a TSZFB határozatának; 

e) Tartósan alapszabályzat-ellenesen működő RMDSZ-testületek esetén javasolhatja a TKT-
nak ezek felfüggesztését, tisztújítás elrendelését vagy újraszervezését; 

f) Döntést hoz a tagszervezetek bizottságainak határozatai ellen benyújtott fellebbezések 
esetében; 

g) Határoz minden egyéb olyan kérdésben, amelyet a jelen szabályzat, a TKT vagy a területi 
Elnök a Szabályzatfelügyelő Bizottság hatáskörébe utal, és amelyek nem tartoznak a Szövetségi 
Szabályzatfelügyelő Bizottság hatáskörébe. 

(3) Az Szabályzatfelügyelő Bizottság a TKT által jóváhagyott működési szabályzat alapján 
működik. Működését egy, a tagjai közül megválasztott Elnök vezeti. A Szabályzatfelügyelő 
Bizottság döntéseit teljes ülésen hozza. Döntései lehetnek: szabályszerűségi határozatok, 
értelmezési határozatok vagy elvi döntések. A Bizottság döntései ellen fellebbezésnek van 
helye, melyeket a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság bírál el jogerősen. 

26.cikkely 

A Területi Etikai és Fegyelmi Bizottság feladata a területi szervezet bármely szintjén felmerülő 
etikai és fegyelmi problémák kivizsgálása és megoldási javaslatok előterjesztése az illetékes 
döntéshozó szervek számára. Öt tagja van, akiket a Küldöttgyűlés választ. Működését egy, a tagjai 
közül megválasztott Elnök vezeti. Kidolgozzák működési szabályzatukat, amelyet a TKT hagy jóvá. 
Döntései ellen az országos Etikai bizottsághoz lehet fellebbezni. 

27.cikkely 

A Területi Ellenőrző Bizottság feladata a szervezet pénz- és vagyongazdálkodásának folyamatos 
ellenőrzése. Három tagja van, lehetőleg pénzügyi és könyvviteli szakemberek, akiket a 
Küldöttgyűlés választ. Félévente, vagy amikor szükséges, a Területi Ellenőrző Bizottság beszámol 
észrevételeiről a TKT-nak. 

VIII. A HARGITA MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETEK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS 

28.cikkely 
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A Hargita megyei RMDSZ-en belül, ahol három területi szervezet működik, a megyei szintű 
döntések meghozatala érdekében a megyei RMDSZ szervezet keretében, a területi szervezetek 
együttműködnek. 

29.cikkely 

(1) A megyei szervezet döntéshozó szerve a Hargita Megyei Egyeztető Tanács (HET).  

(2) A megyei szintű döntéseket a megyei egyeztető tanács hozza meg, szintén ez látja el a 
megyei kormányzati tisztségviselők és önkormányzati képviselők, vezetők felügyeletét is.  

(3) A HET 6 tagja a csíki terület képviseletében a területi elnök, a TKT elnök, a képviselő, a 
szenátor, a csíkszeredai szervezet elnöke, illetve a Megyei Tanács csíki elnöke/alelnöke. 
Amennyiben bármelyik felsorolt tisztségekből ugyanazon személy többet is betölt, akkor a 
területi elnök javaslata alapján a TKT dönt újabb személyről. 

(4) A meghozott döntések az illető területi szervezetekre, valamint a felsorolt tisztségviselőkre 
kötelezőek. Sajátos regionális kérdések megoldására, az ezekkel kapcsolatos álláspontok 
egyeztetése és egységes képviselete érdekében több területi szervezet regionális egyeztető 
tanácsot hozhat létre A prefektus és alprefektus, valamint a többi megyei tisztségek esetében - a 
szakmai szervezetekkel való konzultációt követően - a jelölés joga a területi szervezeteket, a 
döntés joga pedig a  Hargita megyei Egyeztető Tanácsot illeti meg. 

(5) A megyei tisztségeket (prefektus, alprefektus, vezérigazgatók, igazgatók és főfelügyelők) vállaló 
tisztségviselők legjobb tudásuk szerint képviselik a Szövetség érték- és érdekprioritásait. 
Felügyeletüket a Hargita megyei Egyeztető Tanács látja el.  Visszahívásukról, illetve a bizalom-
megvonásról, bármelyik területi szervezet Ügyvezető Elnöksége indoklása alapján a Hargita megyei 
Egyeztető Tanács dönt. Bizalom-megvonást kezdeményezhet valamelyik TKT tagjainak 1/3-a is. A 
döntés ebben az esetben is a Hargita megyei Egyeztető Tanácsot illeti meg. 

IX. A TERÜLETI SZERVEZET PARLAMENTI KÉPVISELETE 

30.cikkely 

(1) A parlamenti képviselet csíki tagjai kötelesek a Csíki Területi Szervezet TKT ülésein 
megjelenni és parlamenti munkájukról beszámolni. 

(2) A parlamenti képviselet tagjai felkérésre kötelesek a Parlament szakbizottságai elé kerülő 
törvénytervezeteket a TKT elé terjeszteni  

(3) A parlamenti képviselet tagjai kötelesek a TKT által megfogalmazott régió-érdekeket az 
RMDSZ parlamenti frakciójában és a Parlamentben képviselni.  

(4) A területi szervezet Ügyvezető Elnöksége megszervezi a parlamenti képviselet időszakos 
találkozóját a választókkal a területi szervezethez tartozó helységekben. 

(5) A területi szervezet Ügyvezető Elnöksége köteles a parlamenti képviselet kérésére megfelelő 
adathátteret összeállítani. 

X. A TERÜLETI SZERVEZET ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATA 

31.cikkely 

(1) Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének kapcsolata az RMDSZ listán választott helyi 
tanácsosokkal és az RMDSZ-listán hivatalba került polgármesterekkel a helyi szervezeteken, a 
TKT-n illetve a Területi Önkormányzati Tanácson keresztül valósul meg. 

(2) A megyei tanács az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének körzetéből jelölt tanácstagjai 
előzetes meghívásra kötelesek a TKT-nak tevékenységükről beszámolni. 
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(3) A megyei és helyi tanácsok tagjai kötelesek a TKT-val és a helyi küldöttek tanácsával 
rendszeresen konzultálni a helységek és a lakosság életét érintő valamennyi témakörben. 

XI. A TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS 

32.cikkely 

Az RMDSZ listán megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők 
legfőbb képviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó testülete. Hatáskörébe közvetlenül az 
önkormányzati tevékenységgel, annak szakmai és érdekvédelmi vetületével kapcsolatos kérdések 
tartoznak. Saját szervezési és működési szabályzata alapján tevékenykedik, melyet a TKT hagy jóvá. 
Munkálatait a csíki részről megválasztott megyei tanács elnök/alelnök vezeti. 

XII. A TERÜLETI SZERVEZET ÉS MÁS SZERVEZETEK KAPCSOLATA 

33.cikkely 

(1) A Csíki Területi Szervezet részt vesz az RMDSZ különböző regionális szerveződéseiben, 
képviselteti magát a Hargita megyei Egyeztető Tanácsban és a Székelyföldi Egyeztető Tanácsban 

(2) Természetes szövetségeseit látja a régió azon egyházaiban, melyek célkitűzéseit támogatják. 

(3) Hargita megye más területi szervezeteivel fenntartott kapcsolataiban egyenrangú és 
társviszony kialakítására törekszik és részt vesz a Hargita megyei magyarság egységes vagy 
egyeztetett érdekképviseletének kialakítására vonatkozó bármely kezdeményezésben. 

(4) Kapcsolatokat tart fenn a hazai demokratikus átalakításokat ösztönző román politikai erőkkel 
és más társadalmi szerveződésekkel. 

(5) A Csíki Területi Szervezet kapcsolatokat tart fenn a magyarországi és a más országokban élő 
kisebbségi magyarság különböző politikai pártjaival (és szervezeteivel, polgári 
szerveződésekkel) elősegítve így az egyének és különböző közösségek közeledését. 

XIII. PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI RENDELKEZÉSEK 

34.cikkely 

(1) A Csíki Területi Szervezet pénzügyi alapjainak forrásai: 

a) a tagszervezetek tagdíjból származó jövedelmének az 50%-a 

b.) a dekoncentrált intézmények élére kinevezett tisztségviselők hozzájárulása (havi 
jövedelem bruttó 2%-a) 

c.) a csík térségi önkormányzati tisztségviselők, valamint a csíki megyei tanácsosok tagdíj 
hozzájárulása a havi üléspénzük 10%-ával. 

d.) adományokból származó jövedelem 

e.) kulturális és gazdasági tevékenységből származó jövedelem 

(2) A Csíki Területi Szervezet nem rendelkezik a tagszervezetek tagjainak vagyonával. 

(3) A szervezet vezető testületeinek időszakos pénzügyi beszámolója kötelező. 

(4) A szervezet pénzügyi tevékenysége bármely tagszervezet számára nyitott. 

(5) A szervezet, pénzügyi-könyvelési tevékenységének elvégzésére megfelelő javadalmazású 
személyzetet alkalmazhat. 

XIV.  A CSÍKI TERÜLETI SZERVEZET MEGSZŰNÉSE 
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35.cikkely 

(1) A Csíki Területi Szervezet megszűnik, ha a Küldöttgyűlés az összlétszám 2/3-os többségével 
titkos szavazással eldönti megszűnését vagy más Hargita megyei szervezettel való egyesülését, 
illetve a Területi Szervezet felbomlik, ha a szervezethez csatlakozott tagok 2/3-a kilép a 
szervezetből. 

(2) Megszűnés és felbomlás esetén a Csíki Területi Szervezet vagyonát a helyi történelmi 
egyházakból álló kuratóriumra hagyja, amely az anyanyelvi oktatás fenntartására fordítja. 

 

 

 

Elfogadva a 2019. október 16-i Küldöttgyűlésen 


