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HATÁROZAT 

 
 
A RMDSZ Csíki Területi Szervezete 2020. december 26-án elfogadta a csíki helyi RMDSZ 

szervezeteinek tiszújítási folyamatát. Ennek értelmében minden szervezet elfogadott egy saját 

határidős akciótervet, amely alapján megújulnak a helyi szervezetek. 

Figyelembe véve, hogy a TKT döntése értelmében elindult az RMDSZ Csíkszeredai Városi 

Szervezet tisztújító folyamata is valamint, hogy a TKT döntése Csíkszeredára az előző 

időszakra vonatkozó szabályellenességet is próbált minél hamarabb kezelni anélkül, hogy ez a 

szervezet kárát jelentené. 

 

Figyelembe véve a városi szervezet döntését, amely a saját szabályzata és eljárás rendjére 

támaszkodva február 14-ig begyűjtötte a VKT tagságra és a helyi szervezet elnöki tisztségének 

betöltéséhez szükséges jelentkezéseket, beleértve a támogatói aláírások regisztrációját is. 

 

Figyelembe véve a Szövetség Ügyvezető Elnökségével folytatott hivatalos információ váltást, 

amelyben a Szövetség kérte, hogy az előválasztás napján esedékes állóurnás tisztújítás legyen 

elhalasztva egy későbbi dátumra és közgyűlés formájában megszervezve, mint ahogy az 

Országos Szövetségi Szabályzat rendelkezik, a városi szervezet Városi Küldöttek Tanácsa 

módosította szabályzatát, hogy ezt lehetővé tegye. 

Tekintettel arra, hogy a Területi Szervezet Szabályzata a helyi szervezetek működéséről a 

következő feltételeket szabja meg, amelyek hiányának következménye a helyi szervezet 

tisztújításának kiírása, valamint a Csíkszeredai Városi Szervezet a Területi Szabályzatát nem 

tartotta be a következő pontokban: 

 

A vkt 2016-ban két évre ideiglenesen vagy nem teljes mandátumra választott elnököt. Az így 

nevesített elnök mandátuma lejárt 2018-ban. 

2016- tól máig a nevesített városi elnök: 

- nem szervezte meg az országos alapszabályzat 18.1) szerint kötelező éves közgyűléseket. 

(Értelemszerűen a városi szervezet az országos szabályzat szerint előírt közgyűlést sem tartotta 

meg, mely 18.3) szerint az elnököt kellett volna megválassza) 

- a városi szervezet szervezésében továbbá nem tartotta meg az alapszabályzat szerint kötelező 

éves közgyűléseket. 

- nem dolgozott ki az országos alapszabályzatnak megfelelő működési szabályzatot és belső 

felépítést a 17.a) szerint. 

Továbbá, az alapszabályzat szerinti kötelezettségeit nem teljesítette, így többek között: 

- nem szervezte meg az éves kötelező közösségépítő rendezvényt 17.f 

- az önkormányzatokkal, civil szférával, az egyházakkal, az oktatási, kulturális és 

hagyományörző intézményekkel közösen, a minden évben kötelező helyi szintű 



 

 

cselekvési-tervet, a városi szervezet vezetősége nem készítte el és mutatta be a 17.p) előírásai 

szerint. 

 

A mai dátummal a Csíkszeredai Városi Szervezet Küldöttek Tanácsának 21 tagja benyújtotta 

lemondását, és kéri a tisztújítás folytatását. 

 

Tekintve, hogy biztosítani kell a városi szervezet működését mindaddig amíg az előírásoknak 

megfelelően nem lehet megtartani a tisztújítást a városi szervezetben, a mai dátummal, 

kinevezem Korodi Attila urat, aki a tiszújítási folyamatban egyedüli jelentkező a Csíkszeredai 

Városi Szervezet elnöki tisztségére, hogy a hamarosan megtartandó városi tisztújító 

közgyűlésig lássa el ideiglenes hatáskörrel a városi szervezet elnöki tisztségét, valamint 

figyelembe véve a korona vírus elterjedése elleni védekezés országos rendelkezéseit összhívom 

április 2-ra a tisztújító közgyűlést. Ha a szabad gyülekezést korlátozó szabályozások érvényben 

maradnak, akkor egy későbbi időpontra teszek javaslatot. 

 

 

 

 

 

 

 

Borboly Csaba  

területi elnök 

 

 
 

 

 

Csíkszereda, 2020.március 11.  
 


