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I. Elnökségi ülések: 

2009 április 25, Kolozsvár  

2009 június 30, Csíkszereda 

2009 szeptember 18, Marosvásárhely 

2010 július 23, Homoródfürdő 

2010 december 11, Marosvásárhely 

2011 február 12, Marosvásárhely 
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II. Az RMDSZ parlamenti frakciója és az Országos Önkormányzati Tanács elnökségének közös 

ülései 

2011 február, Bukarest 

2011 május, Bukarest 

 
Az Országos Önkormányzati Tanács kezdeményezte a megbeszélést, melyen a közigazgatás 
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szempontjából felmerülő problémákra kívánt megoldásokat keresni együttesen a parlamenti 

képviselőkkel, önkormányzatok képviselőivel, helyi tanácsosokkal, hogy minél 

eredményesebben és hatékonyabban lehessen kiküszöbölni az előre nem látható hibákat. 

 
Megtörténik, hogy egy jogszabály illetve egy sürgősségi rendelet elnehezíti az önkormányzatok 

helyzetét, és ilyen helyzetekben a jogszabály tervezetek időben való leközlése és az 

önkormányzatok hatékony és érdembeli javaslatai sokban hozzásegítene ezen helyzet 

nehézségének a csökkentéséhez. 

Tehát az elmúlt évek tapasztalatai alapján beláthatjuk, hogy nagyon fontos a kapcsolattartás és  

ennél fontosabb az intenzívebb kapcsolattartás a jövőre nézve. 

 

Rendszeres kapcsolattartás 

Az Országos Önkormányzati Tanács Elnökségének megfelelő működéséhez elengedhetetlen a 

rendszeres, tematikus egyeztetések megtartása, ennek egyik legkézenfekvőbb módja az 

elektronikus levelezés formájában történő egyeztetés, konzultáció a tagok között.  

 

Kormánykoalíciós egyeztetéseken való részvétel, az önkormányzatok érdekeinek képviselete 
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és fenntartása a koalíciós tanácsban 

Az Országos Önkormányzati Tanács elnöke részt vett a kormányalakítást követő, heti 

rendszerességgel tartott koalíciós tanács ülésein. A képviselet lehetőséget biztosított a 

kormányprogramban megfogalmazott prioritások és kiemelt célkitűzésekre vonatkozó 

javaslatok fenntartására, illetve a 2ö1ö-es év folyamán meghozott megszorító intézkedések 

kapcsán módosítások fenntartására.  

A koalíciós tanácsban való részvétel ugyanakkor a legfontosabb országos és megyei szintű 

tisztségekre való jelölésben is rendkívüli szerepet töltött be. 

 

 

Megvitatott témakörök: 

Kárpát medencei önkormányzatok szövetségének létrehozásában való részvétel 

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége indítványozására terjesztettük az Elnökség elé a 

Szövetségben való részvételt, amelynek elsődleges célja a magyar-magyar kapcsolatok ápolása. 

A szervezet feladatai első körben közös kiadványok, rendezvények, a Kárpát-medencei 

önkormányzatisok közötti ismerkedés, kapcsolatfelvétel, annak működtetése. 

Hargita megye részéről a Hargita Megyéért Egyesület fejezte ki szándékát a Szövetséghez való 

csatlakozást illetően, képviselője résztvett annak közgyűlésén. 

 

A kisebbségi nyelvhasználat témakör kapcsán is volt egyeztetés az Elnökség tagjai között, a 

Kisebbségkutató Intézet munkatársának jelenlétében, aki bemutatta egy erdély szintű, 

nyelvhasználatra vonatkozó felmérés eredményeit. A Kisebbségkutató Intézettel 

együttműködésben, elkészült egy Hargita megyei szintű felmérés a témában, amely a 

közigazgatási nyelvhasználat jelenlegi helyzetét, a hiányosságokat és pozitív példákat egyaránt 

bemutatja. A felmérés eredményeit egy konferencia keretében mutattuk be. 

 

A szórvány és tömbmagyarság közötti együttműködés lépéseit illetően az Elnökség tagjai 

egyetértettek abban, hogy a szorványban élő tanácsosok pozicióját kell megerősíteni. Ennek 

lehetőségei: közös rendezvényeken, helyi eseményeken résztvenni, tematikus cseretáborok 

szervezése, közös kiadványok megjelentetése. 2009-ben az Összetartozunk szórványprogram 
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elindításával Hargita megye Tanácsa és Kovászna megye Tanácsa együttműködési kapcsolatot 

indított Temes és Beszterce megyékkel, Aranyosszékkel, illetve Hunyad megyével. A közös 

programok keretében az Elnökség erre vonatkozó javaslatait igyekeztünk figyelemmel követni, 

ennek megfelelően hármas pillérű (magyarországi testvérmegye, szórványmegye, Hargita 

megye) kapcsolatok kialakítását serkentettük, iskolai csereprogramok kialakítását, közös 

kulturális programok szervezését kezdeményeztük. Ugyanabban az időszakban, Kovászna Megye 

Tanácsa is kezdeményezett együttműködést Hunyad megyével, amelynek az elműlt periódusban 

rendkívül tartalmas és gazdag programot sikerült lebonyolítani. 

 

Önkormányzati hírlevél 

Az Országos Önkormányzati Tanács tagjai és szervezetei közötti hatékonyabb együttműködés és 

kommunikáció kialakítása érdekében az Elnökség tagjai kezdeményezték egy Önkormányzati 

hírlevél összeállítását, amelynek keretében a Magyar önkormányzatokra vonatkozó aktuális 

híreket, események meghívói lehet közzétenni. A terv szerint az anyagokat a 

miklossyeniko@hargitamegye.ro e-mail címre küldik be a tagok, vagy a kinevezett felelősök és a 

hírlevél megszerkesztése és összeállítása után jut el mindenik önkormányzati szereplőhöz.  

 

 

III. Jogszabályok módosító indítványai 

 

Az Országos Önkormányzati Tanács feladatköre ugyanakkor nagymértékben a jogszabály-

tervezetek és módosító javaslatok áttekintésére, véleményezésére és a véleményeknek a felelős 

tisztviselők és szervezetekhez való eljuttatására vonatkozik. Ennek megfelelően, az elmúlt 

periódusban az OÖT elnöksége számos tervezetet és javaslatot véleményezett és vitatott meg.  

A módosító indítványok beadásának módszertana az Elnökség, esetenként a tagság 

konzultációja a szóban forgó tervezet kapcsán, a beérkezett módosító javaslatok és észrevételek 

összegzése, illetve az összegzés továbbítása az illetékes szaktárca, a Szövetségi Elnök illetve a 

parlamenti frakciók vezetői fele.  

 

215-ös helyi közigazgatási törvény 

mailto:miklossyeniko@hargitamegye.ro
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A 215-ös helyi közigazgatási törvény módosítása kapcsán is történt jelentős egyeztetés, 

elsősorban a szórvány és tömb magyar közösségek esetében egyaránt fontos módosításokat 

figyelembe véve, ami a 20%-os küszöbre vonatkozó kitétet illeti. A testvér települési kapcsolatok 

kezdeményezése kapcsán is elhangzott javaslat az engedélyeztetési procedúra egyszerűsítése 

érdekében. Továbbá, megfogalmazódtak javaslatok a tanácsosok létszámát illetően az 

intervallumok módosítása kapcsán, szó esett a municípiumi alpolgármesterek státusának 

megerősítéséről, ami a szórvány közösségek esetében kiemelten fontos lenne, ugyanakkor, 

elhangzott a javaslat, miszerint az alpolgármester munkáját egy kabinet létrehozása segítségével 

is kellene erősíteni. A fenti javaslatok összegzésre kerülnek és az RMDSZ frakciónak lesznek 

továbbküldve.  

 

Leépítésekre vonatkozó jogszabály tervezet 

A javaslat keretében, hangot adtunk azon véleményünknek, miszerint a valós decentralizáció 
megvalósítása érdekében a leosztott feladatok mellé a megfelelő humán erőforrást is mellé kell 
rendelni. A közigazgatási egységek maximális alkalmazott számának megállapításánál javasoltuk 
a kulturális alegységek alkalmazott száma nélkül megállapítani az érvényes kvótákat.  
Ugyanakkor, a javaslat arra is vonatkozott, hogy a saját bevételekből működő, vagy állami 

szubvencióból fenntartott alegységek alkalmazottait se kalkulálják be az összlétszám 

megállapításánál.  

 

Jogszabály tervezetek kapcsán benyújtott közös javaslatok, álláspont 

 

Sorsz.  
Konzultált törvénytervezetek 
 

Benyújtott javaslatok 

1. 210/2006-os műemlékekre vonatkozó törvény 
módosításának tervezete  
(Legea monumentelor) 
 

- 

2. Turisztikai törvénytervezet (Legea turismului) 
 

A helyi hatóságok és a szakmai 
szervezetek sokkal nagyobb 
szerepet kellene betöltsenek a 
működési engedélyek kiadásában 
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valamint a turisztikai 
tevékenységek ellenőrzésében, 
hogy ezáltal is javítsák a helyi 
szolgáltatások minőségét.  

-   Ki kell dolgozni egy 
egyszerűsített módszert az 
engedélyezésre a falvakon 
létrehozott panziók 
esetében, ahol bíztosítani 
tudják a turisztikai 
tevékenységeket is, és 
javasoljuk, hogy ezeket az 
engedélyeket a helyi 
önkormányzat adja ki. 

Romániai turisztikai irodák 
létrehozása Magyarországon is  

- Partnerség lehetősége a 
köz- és maganszféra és a 
turisztikai szervezetek, 
egyesületek közt   

3. 92/2010-es költségvetési követelések 
behajtásának tevékenységi kiszerződésére 
vonatkozó törvény módosításának tervezete 
(Codul de procedură fiscală)  
 

Az adóbehajtási tevékenységek 
folyamatát kell részletesebben 
kidolgozni, figyelembe véve a 
közigazgatási irányadó elveket.  

- Helyénvaló lenne, ha a 
turisztikai szolgáltatások 
jogosultságát és feltételeit, 
a szakmai kompetenciát a 
törvényjavaslat 
szabályozná, nem pedig az 
ügyvédi irodák. 

4. 146/1997-es bírósági bélyegzőadóra vonatkozó 
törvény módosításának tervezete (Taxele 
judiciare de timbru) 
 

 Az adóbevételek, az 
ügyvédek adói, a 
közjegyzők adói és a 
bírósági végrehajtók adói a 
helyi hatóságoknál kellene 
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maradjanak, a Kormánynak 
pedig intézkedéseket 
kellene tennie, hogy 
hatékonyan utalják át 
mindezen összegek 75% - 
os részvényét az állami 
költségvetésbe. 

 A 146/1997-es 
törvénykezésre 
vontakozóan javasolt 
módosítások és 
kiegészítések valószínüleg 
csökkenteni fogják a helyi 
önkormányzatok 
bevételeit, ami 
hátrányosan befolyásolja a 
működésüket, hiszen a 
decentralizáció során ezek 
hatásköre és feladatainak 
száma is jelentősen 
növekedik. 

  

5. 18/1991 –es földalapra vonatkozó törvény 
módosításának tervezete (Fond funciar)  
 

 

6. 890/2005-ös tulajdonjavakra vonatkozó törvény 
módosításának tervezete (Proprietate privată) 
 

 

7. 100/2010-es a károsodott területek feljavítására 
vonatkozó törvénytervezet (Perimetre de 
ameliorare) 
 

 

8. 95/2006-es egészségügyi intézményeket illető 
beruházásra vonatkozó törvénytervezet (Investiții 
 către autorităţile administraţiei publice locale 
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pentru spitalele publice) 
 

9. Személyzeti leépítésekre vonatkozó 
törvénytervezet (Legea privind normativele de 
personal pentru unitățile administrativ-
teritoriale) 
 

 

10. 
 

Helyi költségvetések leosztása (Fondurile 
acordate de la bugetul de stat bugetelor locale – 
nota a Ministerului Administratiei si Internelor) 
 

A Belügyminisztérium által 
kidolgozott anyag alapján a helyi 
önkormányzati szinten történő 
személyi költségek 
csökkentésének elemzése hiányos.  

A helyi önkormányzati szinten 
történő személyi költségek 
csökkentésénél figyelembe kell 
venni a helyi autonómia elvét 
(amit garantál hazánk 
törvénykezése és az európai 
Charta), ami az önkormányzatok 
rendelkezésére álló pénzügyi- és 
humánerőforrások kezelésében 
nyilvánul meg.  

Minden intézkedés, ami a 
önkormányzati személyi költségek 
csökkentésére vonatkozik, maga 
után vonja az önkormányzatok 
adminisztratív kapacitásának a 
csökkenését.  

Javasoljuk tehát új 
kritériumok szerint 
létrehozni újabb 
feltételeket a személyi 
költségek csökkentésére 
vonatkozóan. 

11.  
 

Helyi közigazgatási törvény  módosításának 
tervezete (Legea administrației publice locale) 

A megyei tanács elnök által 
kiadott, átfogó, áltlános 
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 rendelkezések fölött lehet jogi 
felülvizsgálatot gyakorolni, az 
egyéni jellegű rendelkezések fölött 
azonban nem.  

További javaslatok:  
A polgármesterek és a megyei 

tanácsosok által aláírt 
rendelkezésekről értesíteni kell a 
megye prefektusát, az aláírástól 
számított 5 munkanapon belül  

Ezeket a rendelekzéseket a 
megye prefektusa vizsgálja ki és 
dönti el jogszerűségét  
 

12. 
 
 

Oktatási törvény  módosításának tervezete 
(Legea educației naționale) 
 

       Az egyetemi tanévek 
összevonásával kapcsolatosan 
javasoljuk, hogy mindez csak a 3 
tanévet meghaladó egyetemeknél 
legyen lehetséges 
-  Javasoljuk a 226-os cikkely, 4. 
bekezdésének a kiiktatását, 
miszerint indokolatlan elutasítják, 
hogy a tanintézmények igazgatói, 
aligazgatói, tanárai tagjai legyenek 
bármely politikai pártnak 

 

13. 
 
 

34/2009-es sürgösségi kormányrendelet 
 módosításának tervezete (Lege pentru 
modificarea O.U.G. 34/2009 privind achiziții 
publice) 

 

14. 
 
 

273/2006-os törvénymódosításra tett javaslatok 
(Legea privind finanțele publice locale) 
 

- Nyilvánvalóan, bármely jellegű  
forrás csökkentése az állami 
intézményekben az adminisztratív 
kapacitások csökkenéséhez vezet. 
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 - A szubszidiaritás elve alapján 
azonosítani kell a szükséges 
forrásokat az önkormányzatok 
megfelelő működése érdekében, 
következetes kritériumok 
használatával.    

15. 
 
 

Közigazgatási terhek csökkentésére vonatkozó 
kormányrendelet (Debirocratizarea 
administarției publice) 
 

Egy elektronikus aláírást 
használó rendszert kell 
kiépíteni és megvalósítani az 
intézményeken belül  

 

16. 
 
 

Egészségügyi reformmal kapcsolatos javaslatok 
(Reforma în domeniul sănătății) 

- - az egészségügyi egységek 
adminisztratív tanácsainak 
megszűntetését nem 
tartjuk megfelelő 
intézkedésnek, tekintetbe 
véve, hogy a testületnek az 
intézmény 
tevékenységének 
koordonálásában 
meghatározó szerepe van 

- - ugyanakkor, tekintve, 
hogy az adminisztratív 
tanácsok testülete 
mindössze 5-7 tagból áll, 
illetve, hogy a havi 
juttatásuk a 
korházmenedzser 
fizetésének mintegy 1%-át 
teszi ki, a tanácsok 
tevékenységének 
megszüntetése nem jelent 
akkora szintű 
megtakarítást, ami 
érdemben befolyásolná a 
költségvetést. 
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17. 
 
 

Egyháztámogatási program (Sprijin financiar 
pentru unitățile de cult) 
 

- a tervezetbe foglalt alap 

meghatározásokra és 
definíciókra 
vonatkozó módosító 
javaslatok 

18. 
 
 

Közszférában létező átlagbérekre vonatkozó 
felmérés (Legea salarizării pentru anul 2011) 
 

a törvénytervezet véleményünk 
szerint alkotmány ellenes, ugyanis 
a 
megszorításokra vonatkozó 
rendelet 
érvényessége csak 2010 december 
31- 
ig tart, tekintetbe véve, hogy 
bizonyos 
jogok megvonása rendszerint csak 
meghatározott időre vonatkozik. 
az Alkotmánybíróság döntéséhez 
képest 
a 15%-os növelés tulajdonképpen 
a 
2ö11 január 1-től érvénybe 
léptetendő 
bérszintekhez képest egy 1ö%-os 
csökkentést jelentene. 
amennyiben a közigazgatási 
egységek 
saját bevétele lehetővé teszi a 
törvény 
által megengedett bérek 
kifizetését, 
nem indokolt a megszorítások 
további 
fenntartása. 
 



 
 
ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG  
 

ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS 

 

 

 

 

     

 
 

                     
   

 

 

19. 
 

Biodiverzitás megőrzését célzó országos stratégia 
és akcióterv (Hotărâre privind aprobarea 
strategiei naționale și a planului de acțiune 
pentru conservarea biodiversității) 
 
 

 

20. 
 
 

A pénzügyi válság és fizetésképtelenségre 
vonatkozó törvénytervezet (Proiect de lege 
privind criza financiară și insolvența unităților 
administrativ-teritoriale) 
 

 
 

 

 

 

 

21. 
 
 

Gyereknevelési szabadságra vonatkozó javaslatok 
(Reducerea concediilor de crestere a copilului) 

- Tekintve a tervezet pénzügyi 
vonzatát, az 
a véleményünk, hogy - mivel a 
gyereknevelési 
segély kiszámítása a fizetés 
függvényében 
történik és a segélyben részesülő 
személyek 
javarésze a gyereknevelési 
szabadság előtt 
munkavállalókénta minimálbér és 
átlagbér 
közötti javadalmazást kapott, a 
gyereknevelési 
szabadság egy évre való 
csökkentése, 
illetve az azt követő egy éves 
intervalluban 
kapott juttatások összege nem 
jelent nagyobb 
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22.  A 118/2oo5 –ös, a költségvetés egyensúlyának 
helyreállítására szükséges intézkedésekre és a 
környezetvédelmi alapra vonatkozó törvény 
módosításának tervezete 

 

 

23. A 171/2o1o –es, az erdészeti jogsértések büntetésére 
és a 155/2o1o-es, helyi rendőrségekre vonatkozó 
törvények módosításainak tervezete 

 

 

megtakarítást, mint a juttatás 
mostani formája. 
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24.  A 2oo9-es év költségvetési kiegészítésére, a pénzügyi 
és adóügyi intézkedésekre vonatkozó, 34/2oo9-es 
sürgősségi kormányrendelet módosításának tervezete 

 

- nem ertenek egyet tobben a 
24 cikkelyhez javasolt uj 1.1 es 
1.2 bekezdesekkel 

- Ez egy nagyon rossz 
kezdeményezés. Egy része 
érvényben van most is, 
számos nehézséget okoz - ld 
pl a könyvtár vagy 
kiállítótermek, óvodák stb. 
bútorzat-igényét. 
Költeni amúgy is arra fog az 
önkormányzat, amire pénzt 
szán - hát hadd dönthessék el, 
helyben, hogy mi fontos. 
Amire nem jutna nem költünk 
- önkormányzatoknál 
egyébként is már legalább egy 
éve hiánygazdálkodás van - ez 
olyan mintha luxus lenne 
bútorozni, feljavítani. 
Lehetetlen helyzeteket szűl - 
elkészült beruházásokat nem 
tudunk használatba adni, mert 
nem tudunk venni egy széket, 
asztalt, polcot...... 
E-kormányzsáról beszélünk, 
tartjuk az előadást, és nem 
vehetünk berendezéseket.... A 
kommunikációs minisztérium 
is kellene vétózza ezt a részt. 
Eleve határozottan el kellene 
utasítani, és eltörölni a még 
érvényben levő restrikciókat 
is. 
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25. Az egészségügyi központok orvosi ellátásának 
folytonosságára vonatkozó törvény tervezete 

 
 
 

 

26. A köznyugalom és a társadalmi együttélésre 
vonatkozó törvény tervezete 

 

 
 
 
 
 

27.  A megyei és helyi közegészségügyi egységek 
adminisztraciójára vonatkozó sürgősségi 
Kormányrendelet tervezete 

 

 

28.  A 23o/2oo6 – os, a közvilágításra vonatkozó törvény 
módosításának tervezete 

 

 

29.  A 215/2oo1 – es, a helyi közigazgatásra vonatkozó 
törvény módosításának tervezete 

 

 

3o.  Az úthálózatokra vonatkozó, 43/1997-es 
sürgősségi kormányrendelet módosításának 
tervezete 
 

 

31. A szociális szolgáltatások létrehozására és 
működésére vonatkozó törvénytervezete 
 

 

32. A Nemzeti Tanügyi Törvény (Legea 1/20011) 
metodológia tervezete 

 

 

33.  A helyi, megyei és nemzeti érdekek, célok elérése 
érdekében történő kisajátításra vonatkozó (255/2010-
es) törvény módosításának tervezete 
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34. A közegészségügyi szférán belül történő jogsértések, 
kihágások büntetésére vonatkozó kormányhatározat 
tervezete 

 

 

35. A közegészségügyi szférán belül történő jogsértések, 
kihágások büntetésére vonatkozó kormányhatározat 
tervezete 
 

 

36.  1. A begyűjtetlen faanyag értéke és ennek kompenzálására  
vonatkozó határozattervezet kapcsán 
 

 

37.  2. A 196/2oo5-ös, környezetvédelmi alapra vonatkozó 
törvény módosításának tervezete kapcsán 

3.  

 

38. 4. Az épületek tervezésének a minőségére vontkozó 
törvénytervezet kapcsán 
 

 

39. 5. Az iskolákban, óvodákban való tej-és sütőipari termékek 
fogyasztására vonatkozó projekt kapcsán 

6.  

 

4o. 7. A turisztikai törvénytervezet kapcsán 
8.  

 

41. 9. A 283/2o1o-es ú, Agrár Kamarákra vonatkozó  
10. törvény módosítása kapcsán 
11.  

 

42. 12. Az Agrár Kamarák törvényének eltörlésére vonatkozó 
törvénytervezet kapcsán 

 
 
 

 

43. 13. A jövedelmi adó és ennek a 2%-ára vonatkozó jogszabály 
módosítása kapcsán 

14.  

 

44. 15. A tanügyi fizetésekre vonatkozó határozattervezet 
kapcsán 

16.  
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45. 17. Az iskolákban való gyümölcsfogyasztásra vonatkozó 
projekt kapcsán 

18.  

 

 

 

Az Országos Önkormányzati Tanács munkájának megújítása 

 

Az OÖT munkája megújításának az az elsődleges célja, hogy az RMDSZ által vezetett ill. 

befolyásolt települési és megyei önkormányzatok működését a bevált új megoldások 

elterjesztésével segítse.  

 

Az RMDSZ-es önkormányzati szféra az elmúlt két évben rendkívül komoly innovációs 

teljesítményt tud felmutatni, a közszolgáltatások megszervezése, a pályázati forrásszerzés és a 

helyi gazdaságfejlesztés területén nagyon komoly eredményeink vannak. Ugyanakkor politikai 

mozgásterünket és jövőbeni szavazatszerző képességünket erőteljesen csökkenti, hogy ezek a 

sikeres és jó példák elszigeteltek maradnak, információs csatornák híján nem jutnak el más 

városokba, községekbe és megyékbe, nincs megfelelő fórum a tapasztalatok megvitatására, 

összegezve: az egymástól tanulásra.  

Az OÖT munkájának megújtítása során a hangsúlyt ezekre a jó helyi példákra, tapasztalatokra 

kell helyeznünk, és úgy kell erősítenünk a munkát, hogy a mainál lényegesebb több és jobban 

működő csatorna álljon a tapasztalatcsere rendelkezésére. A jó, bevált helyi példák, megoldások 

terjesztéséhez, megismertetéséhez kapcsolódóan a következő javaslatokat fogalmazom meg: 

 

- erősítenünk kell az önkormányzatisok közti elektronikus információáramlást, weboldalak és 

hírlevelek, új e-sajtótermékek segítségével össze kell gyűjtenünk és meg kell ismertetnünk helyi 

sikereinket; 

 

- tematikus konferenciák és szűkebb workshopok (pl. kötvénykibocsátás, inkubátorházak 

létesítése, helyi termékek fejlesztése stb.) szervezésével biztosítanunk kell, hogy minél több 

önkormányzatisunk ismerje meg mások jó gyakorlatait, minél többen szerezzenek testközeli 
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élményt a sikeres helyi megoldásokból 

 

- erősítenünk kell a Kárpát-medence önkormányzati szervezeteivel való együttműködést, 

tapasztalatcserét, hogy a testvértelepülések jó példái is bekerülhessenek a mi 

gondolkozásunkba, terveinkbe. 

- SZKT tematikus ülés megszervezése - a Szövetségi Elnöknek illetve az SZKT elnökének jeleztük 

igényünket, hogy az önkormányzatok helyzete legyen napirendi pontja a soron következő SZKT 

ülésnek 

- parlamenti frakciókkal való egyeztetés - a legutóbbi elnökségi ülésen elhangzott, hogy az 

RMDSZ parlamenti frakcióinak vezetőivel és/vagy képviselőivel kellene rendszeres 

egyeztetéseket tartani, az önkormányzatokat érintő aktuális témakörökben. 

- az RMDSZ kormányzati tisztviselőivel is szükséges legalább évi rendszerességű egyeztetéseket 

tartania a testületnek, amely a közvetlen kapcsolattartást serkenti majd.   

- az elkövetkező időszak egyik legfontosabb tevékenysége a 2012-es önkormányzati választások 

kellő előkészítése és rá való felkészülés.  

- javaslat a Kongresszus számára az OÖT eddigi felépítésének és tevékenységénk a fentiek 

mentén való átalakítása, megerősítése kapcsán 

 

Az ÖOT szervezete az elkövetkező időszakban minden korábbinál több erőforrást kíván az 

RMDSZ önkormányzati tevékenységének, sikereinek bemutatására, a tapasztalatcsere 

lehetőségeinek megszervezésére helyezni. Meggyőződésünk, hogy minél több sikeres vezetőt, 

polgármestert és képviselőt tud az erdélyi magyarság kiállítani, annál erősebbé válik helyi 

beágyazottságunk, s annál inkább nő az országos, bukaresti érdekképviseleti munka ereje és 

lehetősége.  

VI. Nyilatkozatok, konferenciák, állásfoglalások 

Az Országos Önkormányzati Tanács nyilatkozatai 

- A fejlesztési régiók átalakítását célzó törvényjavaslatnak az RMDSZ parlamenti 

képviselete általi benyújtásának támogatása; 

- Nyilatkozat közzététele a leépítésekkel és adóelvonással kapcsolatosan; 

- Nyilatkozat az egészségügyi intézmények decentralizációval kapcsolatosan; 
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- Az új Közigazgatási felosztást célzó tervezet kapcsán tett sajtónyilatkozat; 

- A Magyar alkotmányra tett modosítójavaslat kapcsán kiadott nyilatkozat. 

 

Konferenciák 

- Kisebbségkutató Intézettel való együttműködés nyomán a kisebbségi nyelvhasználat 

témakörben szervezett konferencia, 

- Közigazgatási területek átszervezéséről szoló konferencia;  

- Szorványkonferencia szervezése Tordán 2010 októberében; 

 

Állásfoglalások 

Az aranyosgyéresi magyar felíratú tábla ügyében való eljárás; 

Decentralizációs témakör; 

Szülőföld Alap - Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium kiírására beérkezett, 

romániai szervezetek által benyújtott pályázatok támogatását érintő javaslatok 2009 és 2010-es 

kiírások esetében; 

Javaslat a Magyar Köztársaság Kormányának a Székelyföld megerősödését szolgáló politika 

kialakításához;     

A nagyenyedi kollégium tanári lakásainak építéséhez való hozzájárulás; 

Mezőgazdasági intézmények decentralizációjára vonatkozó javaslatok; 

Gazdasági élénkítési javaslatok; 

Önkormányzati szakbizottságok létrehozásának javaslata;  

Vidékfejlesztési prioritásokra vonatkozó javaslattétel; 

Az RMDSZ alapszabályzat és a Szövetség programjának módosításására vonatkozó javaslatok 

összeállítása; 

Székelyföldi RMDSZ létrehozására vonatkozó javaslatok; 

A Szövetségi Képviselők Tanácsának napirendjére vonatkozóan tett kérés; 

Költségvetési maximumokra vonatkozó rendelkezéshez tett módosító javaslatok; 

 

Borboly Csaba 
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Csíkszereda, 2011. június 20 


