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RMDSZ Csíki Területi Szervezet
TERÜLETI ÁLLANDÓ TANÁCS

Határozat
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének Területi Állandó Tanácsa a mai, 2020. 01. 21-i ülésén
az alábbi határozatokat hozta:
1. A csíkszeredai RMDSZ-szervezet VKT-javaslata alapján, a TKT-n való tudomásulvételig,
a helyi szervezet tisztújító ülésére a jelentkezési határidő kitolódik február 14-én 14
óráig.
2. Figyelembe véve a TKT ÁB 2020. január 17-i javaslatát, Balánbánya és Tusnádfürdő
esetében a VKT-tagsághoz szükséges aláírások száma megegyezik a községi szükséges
aláírások számával a jelöltséghez, vagyis 20.
3. Az önkormányzati tisztségekre a TKT 2019. december 20-i állásfoglalása alapján
közvetlen előválasztások lesznek minden tisztségre, így az alábbiakra:
a. megyeitanács-elnök;
b. polgármester;
c. helyi tanácsos.
Kivételt képeznek azok a települések, amelyek esetében, ha indokolt, a TÁT más
módszert fogad el, figyelembe véve az idevonatkozó SZKT-határozatot.
4. Ugyancsak a csíkszeredai városi szervezet VKT-kérésére és figyelembe véve:
a. a TKT december 20-i állásfoglalását, hogy mindenhol előválasztásra kerül sor,
kivéve ahol a TÁT-tól kérnek más módszerre előzetes jóváhagyást,
b. az SZKT határozatát a helyhatósági választások előkészítéséről
elfogadjuk azt a javaslatot, hogy közvetlen, általános választás lesz egész Csíktérségben, egy napon, 2020. március 7-én 9 és 19 óra között.
5. Figyelembe véve a csíkszeredai RMDSZ VKT 2020. január 20-i határozatát, amelyben
egyhangú szavazattal módosította saját szabályzatát, külön javasolja tartani a Városi
Küldöttek Tanácsa tagságára és a helyi tanácsi tagokra vonatkozó közvetlen választást,
ugyanazon a napon, de különböző szavazólapokon, és a két testületbe az adott
szavazólapon megválasztott sorrendben jelölik ki mind a VKT-tagokat, mind a helyi
tanács tagjait, figyelembe véve az SZKT határozatát a helyhatósági választások
előkészítésének módszertanáról.
6. Összehasonlítva a területi és az országos szabályzatot egyértelmű, hogy a városi
szervezetekben a 18. cikkely 3. pontja alapján „közgyűlés választja meg az elnököt”
négyéves mandátumra. Ennek alapján mindhárom városi szervezet számára a

közgyűlésben, amely a városban élő magyar emberek közösségét jelenti, lehetőség
van az elnöki tisztségre bármilyen típusú előválasztást tartani.
7. Létrehozza a területi választási bizottságot a TKT 2019. december 20-i módszertana
értelmében, amelynek a tagjai:
a. Borboly Csaba
b. Mihály Gergő
c. Zsigmond Bernadett
Titkár: Lakatos Emőke
Amennyiben valaki nem vállalja ezt a tevékenységet, úgy további személyeket az
ügyvezető elnök nevesít, konzultálva az RMDSZ helyi elnökeivel.
8. Ugyancsak létrehozza az Előválasztási Bizottságot, 5 taggal, figyelembe véve az SZKT
határozatát a helyhatósági választások előkészítéséről, amelynek tagjai a Területi
Szabályzatfelügyelő Bizottság (amennyibe nem jelöltek), illetve a megyeitanácselnökjelöltek által nevesített személyek, a TKT elnöke (amennyiben nem jelölt) és Gergely
András.
Amennyiben valaki nem vállalja ezt a tevékenységet, úgy további személyeket az
ügyvezető elnök nevesít, konzultálva az RMDSZ helyi elnökeivel.
9. Ugyancsak a mai naptól lehetővé teszi a helyhatósági választásokon meghirdetendő
különböző tisztségekre a jelölést, így az alábbiakat:
a. megyei tanács elnöke/alelnöke;
b. megyei tanácsos;
c. polgármester;
d. helyi tanácsos.
Ezeket a helyi szervezethez vagy a területi szervezethez kell leadni, figyelembe véve
az SZKT határozatát a helyhatósági választások előkészítéséről, illetve kiegészítve az
alábbiakkal:
I. egy meghatalmazás, amelyben rendelkezésre bocsátják a nettó tanácsosi díj
10%-át vagy a polgármesteri/megyeitanács-elnöki bruttó illetmény 2%-át;
II. a csatolt támogatási íven kell gyűjteni a támogató aláírásokat.
10. Több településből álló községek esetében a helyi tanácsosi helyek sorrendjét
településenként az országos RMDSZ Alapszabály 16. cikkelyének 7-es pontja alapján a
Területi Ügyvezető Elnökség leközli.
11. Jelen határozat kiegészül, illetve módosításra kerül a soron következő TKT-ülésen.
A TÁT ülésen résztvevő tagok:
Becze István
Borboly Csaba
Korodi Attila
Kovács-Szécsi Attila
Melles Mária

