
 
 

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG  

MÁRAMAROS MEGYEI SZERVEZETÉNEK  

 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, CÉLKITŰZÉSEK 

1.  Máramaros megyében működő Nagybánya központú és Történelmi Máramarosi területi 

szervezetek egyesülése nyomán jön létre, a hozzájuk tartozó helyi szervezeteket foglalja magába. 

2. Az RMDSZ Máramaros megyei szervezete, területi és helyi szervezetei jelen Működési 

Szabályzat, valamint az Országos Alapszabályzat keretei között fejti ki tevékenységét, valósítja meg 

programját. Az Országos Alapszabályzatnak a helyi, területi és megyei szervezetek működésére 

vonatkozó fejezetei jelen Működési Szabályzat mellékletét és szerves részét képezik. 

3. A szervezet megnevezése: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Máramaros Megyei 

Szervezete / UDMR - Organizaţia Judeţeană Maramureș. Székhelye: Nagybánya, str. Vasile Lucaciu / 

Felsőbányai utca 1. 

4. A Máramaros megyei szervezet céljai: 

a. a megyében élő magyar közösség érdekképviseletének megvalósítása; 

b. az RMDSZ országos programjainak és célkitűzéseinek gyakorlatba ültetése; 

c. a máramarosi magyarság egyéni és kollektív jogai elismerésének érvényesítése; 

d. az önszerveződésen alapuló civil társadalom, a magyar oktatás és a történelmi magyar egyházak 

megerősítésének és fejlődésének támogatása; 

e. kulturális és történelmi értékeink ápolása. 

5. Céljai elérésének érdekében az RMDSZ Máramaros Megyei szervezete együtt kíván működni 

a romániai demokratikus szervezetekkel, szoros kapcsolatot ápolni más szórványbeli-, székelyföldi-, 

valamint Kárpát-medencei magyar érdekképviseleti szervezetekkel. 

6. A helyi, területi és megyei RMDSZ tisztségviselők és testületek mandátuma 4 év.  

7. A megyei, területi és helyi szervezetek testületei összlétszámuk fele plusz egy jelenlétében 

határozatképesek, döntéseiket a leadott szavazatok fele plusz egy arányában hozzák. Az ettől eltérő 

eljárást a jelen szabályzat kell tartalmazza. 

8. A személyre szóló szavazás mindig titkos. 

9. Az RMDSZ Alapszabályzata 22. cikkelye (3) bekezdése értelmében, a Máramaros megyei 

RMDSZ szervezetet két területi szervezet alkotja: 

- Történelmi Máramarosi területi szervezet 

- Nagybánya központú területi szervezet 



 
 

10. A területi szervezeteket helyi – községi és városi – szervezetek alkotják, amelyek a Szövetség 

Alapszabályzatának jelen szabályzat mellékletében szereplő, annak részét képező, vonatkozó cikkelyei 

szerint működnek. 

11. A területi szinten működő testületek: 

- Területi Választmány 

- Területi Önkormányzati Tanács 

12. A megyei szinten működő testületek: 

- Megyei Küldöttgyűlés 

- Megyei Állandó Tanács 

- Megyei Önkormányzati Tanács 

- Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottság  

- Megyei Ellenőrző Bizottság 

- Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság 

13. A Megyei, valamint a Területi Választmányokba az érvényes mandátumú testületekkel és 

vezetőséggel rendelkező helyi szervezetek jelölhetnek küldötteket, a legutóbbi népszámlálás szerinti 

magyar lakosságuk és a legutóbbi választásokon a szövetség képviselőházi listájára leadott szavazataik 

arányának megfelelően. Ezen testületek kiegészülnek az egyházak, az RMDSZ-el országos szinten társult 

civil szervezetek helyi képviselőivel, illetve saját döntésük alapján kiegészülhetnek más civil szervezetek 

képviselőivel is. 

14. A megyei szervezet és testületeinek hatáskörébe azok a kérdések tartoznak, amelyek: 

- helyi vagy területi szinten nem oldhatók meg, 

- a jelen szabályzat előírásaiból fakadnak. 

II. A HELYI - KÖZSÉGI ÉS VÁROSI - SZERVEZETEK 

15. (1) A helyi (községi és városi) szervezetek az RMDSZ alapszintű egységei, melyek a két 

területi szervezet keretein belül működnek, az Országos Alapszabályzat vonatkozó előírásai szerint.   

(2) Amennyiben egy közigazgatási egységen belül több helyi RMDSZ szervezet működik, a megyei 

és területi testületekbe azok közigazgatási egység szintű szövetsége jogosult küldöttek delegálására, a 

legutóbbi népszámlálás szerinti magyar lakosságszám-, illetve a legutóbbi választásokon a szövetség 

képviselőházi listájára leadott szavazatszámmal arányosan. 

16. Sikertelen választási szereplés, a tisztújítás időben való lebonyolításának elmulasztása, illetve 

a szövetség országos, megyei, illetve területi testületeinek határozatai és döntései ellenében cselekvő helyi 

szervezetek esetében a megyei elnök javaslatára a MÁT meghatározott időre (legtöbb egy év) megbízott 

helyi elnököt nevesít a rendkívüli, urnás tisztújítás megszervezésére. A döntés ellen 48 órán belül óvás 

nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz. 



 
 

17. A rendkívüli urnás tisztújítás megszervezéséért a helyi megbízott elnök, a megyei elnök és a 

területi ügyvezető elnök felelnek. 

18. A helyi szervezet megszűnésével a használatában álló vagyontárgyak felett a Területi 

Választmány rendelkezik. 

A Helyi Közgyűlés 

19. A helyi szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amely a tagsági jogaikat 

gyakorló személyek összességét jelenti. Urnás tisztújítás esetén a tagság-megerősítési nyilatkozatot 

aláíró személyek összessége jelenti a Közgyűlést.  

20. A helyi Közgyűlés hatásköre a helyi elnök, a helyi választmány megválasztása 4 éves 

mandátumra, a választmány létszámának a meghatározása.  

21. A helyi Közgyűlés üléseit a helyi elnök hívja össze és vezeti. 

A Helyi Választmány 

22. Két Közgyűlés között a helyi szervezet döntéshozó testülete a Választmány, melynek 

létszámát a Közgyűlés határozza meg, biztosítva, hogy a közigazgatási egységet alkotó minden egyes 

településről legalább egy választmányi tag legyen. A helyi szervezet elnöke a Helyi Választmány tagja. 

23. A Választmány tagjait a Közgyűlés választja meg biztosítva, hogy legkevesebb minden 

harmadik választmányi tag nő legyen. 

24. A helyi Választmány kiegészül a helyi Nőszervezet és MIÉRT tagszervezet érvényes 

mandátummal rendelkező képviselőivel (15%-15%), és saját döntése alapján kiegészülhet az egyházak és 

civil szervezetek küldötteivel.   

25. A közigazgatási egységben állandó lakcímmel rendelkező, RMDSZ színekben megválasztott 

és kinevezett tisztségviselők (az RMDSZ színeiben választott helyi és megyei önkormányzati 

tisztségviselők, RMDSZ parlamenti képviselő, SZKT tag, kormányzati tisztségviselők) hivatalból tagjai a 

helyi Választmánynak. 

26. A Közgyűlés és a Választmány határozatai az önkormányzati képviselőkre nézve kötelezőek. 

 

III. A TERÜLETI SZERVEZETEK 

27. A helyi szervezetek történelmi hovatartozásuknak megfelelően két területi szervezetbe 

tömörülnek: 

(1) Történelmi Máramaros területi szervezet, amelyhez a következő közigazgatási egységek 

szervezetei tartoznak: Máramarossziget, Hosszúmező, Aknasugatag, Felsőróna (Rónaszék), Felsővisó, 

Borsabánya, Nagybocskó. 

(2) Nagybánya területi szervezet, amelyhez a következő közigazgatási egységek szervezetei tartoznak: 

Nagybánya, Felsőbánya, Sülelmed (Szamosardóval és Monóval együtt), Szinérváralja, Koltó (Katalinnal 



 
 

együtt), Domokos / Magyarlápos, Misztótfalu (Láposbányával és Miszbányával együtt), Erzsébetbánya, 

Kapnikbánya, Magyarberkesz, Hagymáslápos, Nagysomkút, Égerhát, Kővárhosszúfalu. 

(3)  Az egyes területi szervezetekhez tartozó helyi szervezetek listája az érintett Területi 

Választmányok döntése alapján módosulhat. 

28. A területi szervezetek a következő saját vezető testületekkel rendelkeznek: 

a) Területi Választmány; 

b) Területi Önkormányzati Tanács. 

29. A területi szervezet operatív vezetését a Területi Választmány elnöke és a területi ügyvezető 

elnök látják el a Megyei elnök és a Megyei Állandó Tanács koordinálásában. A Területi Elnökök 

Konzultatív Tanácsának ülésein a megyei elnök mellett a másik területi szervezet ügyvezető elnöke is 

részt vesz.  

 

Történelmi Máramaros Területi Választmánya 

30. Történelmi Máramaros Területi Választmányának lakosság és szavazatszám arányos 

összetétele: a megyei szervezet elnöke, a helyi szervezetek elnökei, továbbá a helyi választmányok által 

választott tagok az alábbiak szerint: Máramarossziget 20, Hosszúmező 7, Felsővisó és Aknasugatag 1-1. A 

választmány további tagjai: a megyei parlamenti képviselők és szenátorok, kormányzati tisztségviselők, a 

területi szervezet által nevesített megyei önkormányzati képviselők és SZKT tag, az RMDSZ jelölésével 

megválasztott polgármesterek és alpolgármesterek, a Történelmi Máramarosi területi Nőszervezet és 

MIÉRT tagszervezet képviselője (15%-15%). A Területi Választmány kiegészül továbbá a 13. pontban 

foglaltak szerint. 

31. Történelmi Máramaros Területi Választmányának hatásköre: 

a. megválasztja a Területi Választmány elnökét, alelnökét és titkárát, négyéves mandátumra 

b. elfogadja a Területi szervezet éves költségvetését, megállapítja a tagdíjak összegét 

c. meghatározza a Területi Szervezet cselekvési prioritásait, gyakorlatba ültetve a MÁT határozatait; 

d. határozatokat fogad el a Területi Szervezet működésére, felosztására vonatkozóan 

e.  döntéseket hoz a szövetségi és megyei szintű határozatok területi végrehajtására vonatkozóan  

f. megerősíti a területi ügyvezető elnök kinevezését a megyei elnök javaslatára 

g. jelöli az RMDSZ Máramaros megyei képviselőházi listájának első, szenátori listájának második 

helyezettjét a soron következő, 2021 utáni első parlamenti választásokon, az SZKT által elfogadott 

szabályzat keretei között. Az azt követő három parlamenti választáson jelöli az RMDSZ Máramaros 

megyei képviselőházi listájának második, szenátori listájának második helyezettjét  

h. jelöli az RMDSZ Máramaros megyei tanácsosi listájának második helyezettjét 

i. megválasztja a terület Kongresszusi küldötteit és meghatározza a helyi szervezetek által Megyei 

Küldöttgyűlésbe delegált személyek számát. 

32. A Területi Választmány elnökének hatásköre: 



 
 

a. vezeti a Területi Választmány üléseit és a területi ügyvezető elnökkel közösen képviseli a területi 

szervezetet a Megyei Szervezeten belül; 

b. a megyei elnökkel való egyeztetést követően összehívja és vezeti a Választmány üléseit, kivéve a 

személyét érintő tisztújító vagy felmentésére vonatkozó üléseket. Előterjeszti ezen testület napirendi pont-

javaslatait; 

 

Nagybánya központú Területi Szervezet Választmánya 

33. Nagybánya központú Területi Szervezet Választmányának lakosság és szavazatszám arányos 

összetétele: a megyei szervezet elnöke, a helyi szervezetek elnökei, továbbá a helyi választmányok által 

választott tagok az alábbiak szerint: Misztótfalu 1, Szinérváralja 2, Felsőbánya és Koltó 4-4, Sülelmed 5 

és Nagybánya 30. A választmány további tagjai: a megyei parlamenti képviselők és szenátorok, 

kormányzati tisztségviselők, a területi szervezet által nevesített megyei önkormányzati képviselők és 

SZKT tagok, az RMDSZ jelölésével megválasztott polgármesterek és alpolgármesterek, a Nagybánya 

területi Nőszervezet és MIÉRT tagszervezet képviselője (15%-15%). A Területi Választmány kiegészül 

továbbá a 13. pontban foglaltak szerint. 

34. Nagybánya Területi Választmányának hatásköre: 

a. megválasztja a Területi Választmány elnökét, alelnökét és titkárát, négyéves mandátumra 

b. elfogadja a Területi szervezet éves költségvetését, megállapítja a tagdíjak összegét 

c. meghatározza a Területi Szervezet cselekvési prioritásait; 

d. határozatokat fogad el a Területi Szervezet működésére, felosztására vonatkozóan 

e.  döntéseket hoz a szövetségi és megyei szintű határozatok területi végrehajtására vonatkozóan  

f. megerősíti a területi ügyvezető elnök kinevezését a megyei elnök javaslatára 

g. jelöli az RMDSZ Máramaros megyei képviselőházi listájának második, szenátori listájának első 

helyezettjét a soron következő első parlamenti választásokon, az SZKT által elfogadott szabályzat keretei 

között. Az azt követő három parlamenti választáson jelöli az RMDSZ Máramaros megyei képviselőházi 

listájának első, szenátori listájának első helyezettjét 

h. jelöli az RMDSZ Máramaros megyei tanácsosi listájának első helyezettjét 

i. megválasztja a terület Kongresszusi küldötteit és meghatározza a helyi szervezetek által Megyei 

Küldöttgyűlésbe delegált személyek számát. 

35. A Területi Választmány elnökének hatásköre: 

a. vezeti a Területi Választmány üléseit és a területi ügyvezető elnökkel közösen képviseli a területi 

szervezetet a Megyei Szervezeten belül; 

b. a megyei elnökkel való egyeztetést követően összehívja a Választmány üléseit, kivéve a személyét 

érintő tisztújító vagy felmentésére vonatkozó üléseket. Előterjeszti ezen testület napirendi pont-javaslatait; 

 

 

 



 
 

IV. A MEGYEI SZERVEZET 

36. A Máramaros megyei helyi és területi szervezetek munkáját koordináló, döntéshozó és 

operatív testületek/személyek a következőek: 

a. Megyei Elnök  

b. Megyei Küldöttgyűlés; 

c. Megyei Állandó Tanács; 

d. Megyei Ellenőrző Bizottság 

e. Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottság.  

f. Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság. 

 

A Megyei Küldöttgyűlés 

37. A Megyei Küldöttgyűlés a Megyei Szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete, amelyet az 

érvényes vezetőségi mandátummal rendelkező helyi - községi, városi - szervezetek küldöttjei alkotják. 

Minden érvényes vezetőségi mandátummal rendelkező helyi szervezet legalább egy küldöttre jogosult, 

amely egyetlen küldött esetében a helyi szervezet elnökét illeti meg. 

38. A Megyei Küldöttgyűlés létszámáról és összetételéről a Megyei Állandó Tanács dönt, a két 

területi szervezet legutóbbi népszámlálás szerinti magyar lakosságának és a legutóbbi választásokon a 

szövetség képviselőházi listájára leadott szavazataik arányának betartásával.  

39. Jelen szabályzat módosítása a Megyei Küldöttgyűlés Területi frakcióin belüli többségi 

határozattal lehetséges. 

40. A Történelmi Máramaros területén működő MIÉRT tagszervezet, illetve Nőszervezet a 

Megyei Küldöttgyűlés összlétszámának 4-4%-val egyenlő számú képviselőt, a Nagybánya Területi 

Szervezet területén működő MIÉRT tagszervezet, illetve Nőszervezet a Küldöttgyűlés összlétszámának 

11-11%-val egyenlő számú képviselőt küldhetnek a Küldöttgyűlésbe. 

41. A Megyei Küldöttgyűlés Területi frakcióinak döntési hatáskörei: 

a. meghatározza és módosíthatja a Területi Választmány összetételét a 13. pontban vázolt elvek 

betartásával; 

b. rangsorolja a területet megillető megyei elnöki mandátum esetén a terület megyei elnökjelöltjeit, 

mely rangsorolás első helyezettjét a Megyei Küldöttgyűlés megerősít (3 egymást követő négyéves 

mandátumra megyei elnököt jelöl a Nagybánya Területi Küldöttgyűlési frakció, melyet követően 1 

négyéves mandátumra megyei elnököt jelöl a Történelmi Máramarosi Küldöttgyűlési frakció); 

c. megválasztja a Területi Szervezetet megillető SZKT és KAT tagokat; 

d. megválasztja a Megyei Ellenőrző, Szabályzatfelügyelő- valamint Etikai és Fegyelmi Bizottságok 

területi tagjait (3-3 Nagybánya terület, 2-2 Történelmi Máramaros terület). 

e. megvitatja és elfogadja, vagy visszautasítja a Területi Választmány, a Bizottságok, a megyei szintű 

választott és kinevezett személyek beszámolóját. 

f. dönthet a Területi szervezet feloszlatásáról. 



 
 

42. A Megyei Küldöttgyűlést az RMDSZ megyei elnöke hívja össze, kétévente rendes, illetve a 

MÁT vagy saját kezdeményezésére bármikor, rendkívüli ülésszakra. Az ülések helyszíne Nagybánya, 

illetve minden harmadik alkalommal Máramarossziget.  

43. A Megyei Küldöttgyűlés hatásköre: 

a. elfogadja, illetve módosítja a Megyei Szervezet Működési Szabályzatát, a 39. pontba foglaltak 

tiszteletbe tartásával; 

b. megerősíti a jelen szabályzatban előírt algoritmus szerint illetékes Területi Szervezet Megyei 

Küldöttgyűlési frakciójának megyei elnöki tisztségre tett jelölését,  

c. megerősíti a Területi frakciók által megválasztott SZKT tagokat (2 Nagybánya és 1 Történelmi 

Máramaros) és megválasztja a KAT-tagokat; 

d. megerősíti a Területi frakciók által megszavazott tagjait a Megyei Ellenőrző, a Szabályzatfelügyelő, 

valamint Etikai és Fegyelmi Bizottságnak (Történelmi Máramaros-2-2, Nagybánya központú Terület-3-3); 

e. megvitatja és minősíti a leköszönő megyei vezetőség, Megyei Ellenőrző Bizottság, illetve a Megyei 

Szabályzatfelügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottságok jelentéseit; 

f. dönthet a Megyei Szervezet feloszlatásáról. 

44. A Megyei Küldöttgyűlés összlétszáma többségének jelenlétében határozatképes. Határozatait 

a jelenlévők többségével hozza, tiszteletben tartva Területi frakciók a jelen szabályzat által rögzített 

döntési kompetenciáit. 

 

A Megyei Állandó Tanács 

45. A Megyei Küldöttgyűlés ülései között a Megyei Állandó Tanács hangolja össze a két területi 

szervezet és a megyei szervezet működését. 

46. A Megyei Állandó Tanács összetétele: 

a. a megyei elnök 

b. a két Területi Választmány elnökei; 

c. a két területi ügyvezető elnök; 

d. a Máramaros Megyei Tanácsnak RMDSZ színekben mandátumot nyert megyei önkormányzati 

képviselői, parlamenti képviselők, polgármesterek és alpolgármesterek (azokból a közigazgatási 

egységekből, ahol nincs RMDSZ-es polgármester); 

e. a Máramaros megyei lakhellyel rendelkező kormányzati tisztségviselők; 

f. a két terület MIÉRT tagszervezetének elnökei; 

g. a két terület Önkormányzati Tanácsának elnökei; 

h. a két terület RMDSZ Nőszervezetének elnökei. 

47. Az a MÁT-tag, aki három egymásutáni MÁT ülésen nem vesz részt, elveszíti tagságát. 

48. Amennyiben a MÁT úgy értékeli, hogy egy adott meghozandó döntés ezt szükségessé 

teszi, ülésén/ülésein részt vehetnek a történelmi egyházak, érdekelt társult civil szervezetek és/vagy 

oktatási intézmények egy-egy képviselője, tanácskozási joggal.  



 
 

49. A Megyei Állandó Tanács, a megyei RMDSZ elnök összehívására, szükség szerinti 

gyakorisággal ülésezik Nagybányán, illetve minden harmadik alkalommal Máramarosszigeten.  

50. A MÁT, tagjai fele plusz egy jelenlétében határozatképes, amennyiben mindkét területről 

jelen van legalább egy-egy tag.  Határozatképtelenség esetén, a MÁT 24 óra elteltével újra 

összehívható. Ebben az esetben nem kötelező mindkét terület legalább egy küldöttjének a je lenléte a 

határozatok elfogadásához. 

51. A MÁT határozatait a jelenlévők fele plusz egy szavazatával hozza. 

52. A Megyei Állandó Tanács hatáskörei: 

a. meghallgatja és megvitatja a megyei RMDSZ elnök, területi választmányi elnökök és/vagy területi 

ügyvezető elnökök, a parlamenti képviselők, megyei tanácsosok politikai tájékoztatóját és tevékenységi 

beszámolóját, melyek alapján operatív jellegű döntéseket hoz 

b. kijelöli a megyei elnök és a területi ügyvezető elnökök operatív feladatait,  

c. javaslatot tesz a minisztériumok alá tartozó megyei intézményvezetők/hatóságok és a kormányzati 

tisztségviselők személyére; 

d. jelen szabályzat 16. pontjában leírt körülmények esetében, dönthet a rendkívüli urnás tisztújítás 

kiírásáról, egy megbízott helyi elnök kinevezéséről a helyi szervezet élére; 

e. a megyei elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ támogatásával és 

listáján megválasztott vagy kinevezett tisztségviselők esetében, akik többszöri írásos figyelmeztetés 

ellenére sem tesznek eleget a szervezettel szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi kötelezettségüknek, 

vagy akik nem tartják tiszteletben a szövetség országos, megyei vagy területi határozatait és az ellen 

cselekednek. A döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz; 

f. minden más operatív jellegű határozat meghozatala. 

A megyei szervezet Elnöke 

53. A Máramaros megyei RMDSZ elnökét titkos szavazással a Megyei Küldöttgyűlés erősíti meg, 

négyéves mandátumra, a jelenlevők egyszerű többségének szavazatával, a Területi frakciók 

rangsorolásának eredményeként. A szavazólapon az illetékes területi frakció által megválasztott jelölt 

neve szerepel. 

54. A Megyei RMDSZ elnök személyére három egymást követő négyéves mandátumra, a 2021-es 

évvel kezdődően Nagybánya területi szervezet Küldöttgyűlési frakciója jelöl személyt/személyeket, illetve 

minden negyedik megyei elnöki mandátum esetében Történelmi Máramaros területi szervezet 

Küldöttgyűlési frakciója.  

55. A megyei elnök hatáskörei: 

a. vezeti és képviseli az RMDSZ Máramaros megye területén működő két Területi szervezetet; 

b. javaslatot tesz a területi ügyvezető elnök személyére, amelyet az érintett Területi Választmány erősít 

meg; 

c. az ügyvezető elnökökkel közösen összehangolják a szervezeten belül létrehozott megyei és területi 

testületek munkáját; 



 
 

d. összehívja és határozati javaslatokat terjeszt a megyei illetékességű vezető testületek elé, vezeti 

azokat, kivéve az elnöki tisztújítással kapcsolatos Küldöttgyűlést, illetve az elnök elleni bizalmatlansági 

indítványt tárgyaló testületi üléseket; 

e. ellenőrzi a területi és helyi szervezeteket a megyei, illetve az országos érvényességű határozatok 

végrehajtásában; 

f. koordinálja és ellenőrzi a területi ügyvezető elnökök munkáját; 

g. tanácskozási joggal részt vesz a Területi Önkormányzati Tanácsok ülésein; 

h. javasolhatja a politikai támogatás megvonását, attól az RMDSZ színeiben megválasztott vagy 

kinevezett helyi, megyei tisztségviselőtől, aki többszöri írásos figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a 

szervezettel szembeni, tisztségéből fakadó pénzügyi kötelezettségének, illetve aki nem tartja be az 

országos vagy megyei testületek döntéseit. A politikai támogatás megvonásáról a MÁT dönt; 

A Megyei Ellenőrző Bizottság 

56. A Megyei Ellenőrző Bizottság öt tagú, amelyből Történelmi Máramaros Küldöttgyűlése 2, 

Nagybánya terület Küldöttgyűlése 3 tagra tehet javaslatot. A két területi szervezet javaslatai alapján a 

Megyei Küldöttgyűlés hagyja jóvá a Megyei Ellenőrző Bizottság öt tagját, akik nem viselhetnek vezető 

tisztséget sem a megyei sem a területi szervezetek testületeiben. 

57. A Bizottság az Országos Alapszabályzat és saját működési szabályzata szerint szervezi meg 

munkáját, a Szövetség Alapszabályzatával összhangban, a megyei, területi és helyi szervezetek pénz- és 

vagyongazdálkodásának, költségvetésének és zárszámadásának ellenőrzése céljából. 

58. Jelentéseit a Megyei Küldöttgyűlés elé terjeszti megvitatás és elfogadásra javasolva. 

A Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottság 

59. A Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottság öt tagú, akikből legkevesebb 2 jogász: Történelmi 

Máramaros Küldöttgyűlése 2, Nagybánya terület Küldöttgyűlése 3 tagot jelöl a Bizottságba. 

60. A Bizottság az Országos Alapszabályzat és saját működési szabályzata szerint szervezi meg 

munkáját, a Szövetség Alapszabályzatával összhangban, a megyei, területi és helyi szervezetek pénz- és 

vagyongazdálkodásának, költségvetésének és zárszámadásának ellenőrzése céljából. 

61. Jelentéseit a Megyei Küldöttgyűlés elé terjeszti megvitatás és elfogadásra javasolva. 

A Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság 

62. A Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság öt tagú: a Megyei Küldöttgyűlés Történelmi 

Máramaros Területi frakciója 2, Nagybánya Területi frakciója 3 tagot jelöl a Bizottságba, akik nem 

viselhetnek vezető tisztséget sem a megyei sem a területi szervezetek testületeiben. 

63. A Bizottság az Országos Alapszabályzat és saját működési szabályzata szerint szervezi meg 

munkáját, a Szövetség Alapszabályzatával összhangban, a megyei, területi és helyi szervezetekben 

tisztséget betöltő személyekkel kapcsolatos etikai és fegyelmi kérdések kivizsgálása és megoldása 

céljából. 



 
 

64. Jelentéseit a Megyei Küldöttgyűlés elé terjeszti megvitatás és elfogadásra javasolva. 

 

A Megyei és Területi Önkormányzati Tanácsok 

65. A Területi Önkormányzati Tanácsok, a Szövetség listáin megválasztott polgármesterek, 

alpolgármesterek és önkormányzati képviselők érdekegyeztető, tanácsadó és képviseleti testülete, amelyet 

a tagok által megválasztott elnökök vezetnek. 

66. A Területi Önkormányzati Tanácsok megválasztott elnökei, egyben a Regionális Önkormányzati 

tanácsba delegált képviselői Máramaros megyének, valamint a Megyei Állandó Tanács tagjai is. 

67. A Megyei Önkormányzati Tanácsot a Nagybánya területi önkormányzati tanács elnöke vezeti 

elnöki minőségben. A Megyei Önkormányzati Tanács alelnöke a Történelmi Máramaros területi 

Önkormányzati tanács elnöke. 

68. A helyhatósági választások után a Területi Önkormányzati Tanácsok alakuló ülését a Területi 

Választmány elnöke hívja össze, mely ülésen a tagok megválasztják a testület elnökét. 

V. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

69. A két Területi Szervezet megőrzi eddigi személyi-, pénzügyi- és dologi juttatásait, forrásait 

tagdíjak, adományok, a különböző rendezvényekből, pályázatokból és más törvényes forrásokból befolyt 

összegek képezik. 

70. (1) A tagdíjakból begyűlt összeget a helyi szervezetek negyedévente adják le a Területi 

Szervezet pénzügyi megbízottjánál. A tagdíjbegyűjtés és nyilvántartás a Szövetség Ügyvezető Elnöksége 

által kért formában és okiratok alapján történik. 

(2) A tagdíjakból származó nettó összeg 70%-a a helyi, 30%-a az illetékes területi szervezetet illeti meg. 

71. A Területi Szervezetek vagyonáért, a leltáron szereplő vagyontárgyakért, a rendelkezésre álló 

pénzeszközök kezeléséért a megyei elnök és az illetékes területi ügyvezető elnök közösen felelnek. Jelen 

szabályzat elfogadását követő legtöbb 60 napon belül ezek jegyzőkönyvezett átvétele kötelező. 

72. Azok a személyek, akik bármilyen törvényes módon a területi szervezet vagyonát képező 

pénzt vagy vagyontárgyakat kezelik, felelősséggel tartoznak a szervezetnek. 

73. Valamely területi vagy helyi szervezet esetleges kiválása, nem kötelezi a Máramaros megyei 

Szervezetet sem szabályzatának, sem státusának, sem pedig elnevezésének megváltoztatására.  

 

2021. június 8., Nagybánya 

 

Elfogadták a Történelmi Máramarosi RMDSZ területi küldöttei 

Elfogadták a Nagybánya központú RMDSZ területi küldöttei 

 

Elfogadta az RMDSZ Máramaros megyei Küldöttgyűlése, annak alakuló ülésén 


