AJÁNLÁS
A HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÁRSULÁSOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATUK
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

(elfogadta az MSZP Választmánya a 2016. március 19-i ülésén)

Az alapszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az egymással szomszédos helyi szervezetek a
tevékenységük összehangolására helyi együttműködési társulást (továbbiakban: társulást)
hozhatnak létre. Ez elsősorban ott célszerű, ahol a korábbi választókerületi társulást több helyi
szervezet alkotta, s feladataik, politikai céljaik megvalósítása érdekében a korábbi együttműködést
fent kívánják tartani.
Az alapszabály ugyan nem írja elő kötelezettségként, hogy az MSZP Választmánya a helyi
együttműködési társulások számára szervezeti és működési szabályzatmintát adjon közre, de az
újszerű szabályozás alkalmazását elősegítendő bocsátja közre a jelen „Ajánlást”.
Az alapszabály 11/B. § 1-6.pontja szabályozza a társulások működést. Az egyes rendelkezések
kötelező érvénnyel adnak feladatokat, ezeket a társulásoknak szabályozniuk kell,és természetesen
a társulásokra is találhatóak olyan szabályozandók, melyek az alapszabályból, illetve a
mellékleteiből csak közvetve kiolvashatóak, de irányadóként feladatot adnak és ugyanakkor olyan
témakörök is vannak melyeket célszerű szabályozni. A szervezeti és működési szabályzat
elkészítésekor figyelembe kell venni az adott helyi együttműködési társulás és a területi szövetség,
illetve az újonnan alakulandó regionális tanácsok szmsz-ét is.
A párt mindennapi életét, munkáját számtalan „helyi” szokás és hagyományrendszer alakította. A
sokféleség és a helyi sajátosságok miatt nem lehet egységes, mindenhol azonos módon
alkalmazható szervezeti és működési szabály-mintát adni.
A jelen „Ajánlás” és a mellékleteként elkészített „MINTA” SZMSZ csupán egyfajta sorvezető,
segítség, amely szabadon felhasználható, alakítható a társulások szervezeti és működési
szabályainak elkészítéséhez.
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Alapvetések:
A helyi szervezet tevékenységének és működésének szabályozásánál a párt jellegét, céljait, politikai
törekvéseit és alapértékeit minden mozzanatnál érvényesíteni kell.
A helyi együttműködési társulás- az alapszabály keretei között - önálló szervezeti és politikai
egység.
A társulások megalakítása után is fenn áll a helyi szervezetek kötelezettsége csatlakozni a
működési területükkel egybeeső választókerületi társulásokba és a megyei (területi), illetőleg a
fővárosban a fővárosi szövetségbe.
Az alapszabály, valamint a területi szövetség szervezeti és működési szabályzata keretei között
szervezeti és működési szabályzatot fogad el.
A szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor feltétlenül szükséges figyelembe venni az alábbi
dokumentumokat:
az MSZP Alapszabálya,
az MSZP Kongresszusi Szabályzata,
az MSZP Döntési és Választási Szabályzata,
az MSZP Gazdálkodási Szabályzata (ezek mellékletei),
a Vagyonnyilatkozatok őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat
a Nyilvántartás a párt tagjairól, szervezeteiről és támogatóiról szóló szabályzat,
az MSZP adott területi szövetségének szervezeti és működési szabályzata,
Szabályozandó témakörök listája
Az alapszabály rendelkezései előírják az alábbi a szabályozási kötelezettségeket:
 A társulás létrehozása, működési területe, működési rendje és szervezeti felépítése,
 a tisztségviselők és a vezetők összetétele, megválasztásának szabályai, az átruházott döntési
jogosultságok köre,
 a képviseleti rendje, a tisztségviselők és vezetők hatás, - és feladatköre,
 a társulás és a megfelelő önkormányzati képviselőcsoportok, az egyéni országgyűlési
képviselő(k) közötti kapcsolattartás szabályai,
 a társulás döntéshozó fóruma által hozott kötelező érvényű határozatai tagjaira, belső
szervezeti egységeire, önkormányzati képviselőcsoportjára,
 saját szervezeti és működési szabályzat létrehozása, ügyvitelének szabályai.
Az alapszabályból vagy mellékleteiből közvetve kiolvasható, szabályozandó témakörök:
1.

A társulás nyilvántartásai:
 Önkéntes támogatók nyilvántartása,
 a párt szervezeteinek, stratégiai partnereinek és választási szövetségeseinek nyilvántartása,
 gazdálkodási rendje és ügyviteli szabályzatai.

2.

A szervezeti egységekre vonatkozó szabályok:
 A működési területével megegyező egyéni országgyűlési választókerületi társulással és
területi szövetséggel kötelezően előírt együttműködés szabályai,
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 a társulást alkotó tagszervezetek közigazgatási határai, a kapcsolattartás formája,
véleménynyilvánításuk lehetőségeiről és nyilvánosságuk biztosításának módjáról szóló
szabályok,
 a tagszervezet közötti feladat- és hatáskör megosztás,
 kapcsolatrendszer a társadalom különböző intézményesített fórumaival, civil szervezeteivel,
az ezért felelős tisztségviselő, szervezeti egység szabályozása,
 polgármester és önkormányzati képviselő-jelöltrendszer, illetve a jelölés szabályai,
 helyi jelleggel működő tagozat, platform elismerésének feltételei,
 a helyi szervezet és a társult ifjúsági szervezet szintjüknek megfelelő szervével való
együttműködés szabályai,
 a döntéshozatali mechanizmus további szabályai,
 a gazdálkodás felelősségi viszonya, a hozzájárulások, adományok, valamint a társulás
gazdálkodási, nyilvántartási - és ügyviteli szabályait,
 a társulás irodája, annak vezetésének, működésének rendje, szabályai.
Célszerű szabályozni:
 képzési és oktatási feladatait, a kapcsolattartás módját,
 a pártra utaló elnevezés, szimbólum használatának szabályait,
 nemzetközi kapcsolattartásának szabályait,
 nyilvánosságát jelentő fórumokat,
 a helyi működés sajátosságai és szabályai.
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Javaslat
a helyi együttműködési társulás szervezeti és működési szabályzata elkészítéséhez

A társulás neve: Magyar Szocialista Párt …………………………….........…...Helyi Együttműködési
Társulása
Székhelye: ………………………………………………………………………………..……..................................................
Működési területe: ………………………………………………………………………..............................................…….
Címe, elérhetőségei:…………………………………………………………………………................................................
Képviselője a társulás mindenkori elnöke
Munkáját ……………………………………………….megyei területi szövetség részeként, vele együttműködve
és annak koordinálásával végzi.
Összehangolja a társulást létrehozó tagszervezetek politikai és szervezetei tevékenységét, választási
időszakban tagja a(z) .............................................................megye ..............számú egyéni
országgyűlési választókerületi társulásnak.
Feladatai:
 Képviseli a pártot a közvélemény előtt, a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban,
kialakítja álláspontját a közélet kérdéseiről, akciókat, rendezvényeket szervez,
 gondoskodik a párt határozatainak a végrehajtásáról, biztosítja a párttagok tájékoztatását,
az információ áramlását,
 ellátja a tagszervezetek munkájának irányítását, segítségét, tevékenységük összehangolását,
koordinálását valamint képviseletét,
 dönt a társulás kongresszusi küldöttek személyéről, illetőleg a hatáskörébe utalt egyéb
személyi kérdésekről,
 állást foglal a választókerület egyéni országgyűlési képviselőjelöltjéről szóló javaslatról,
véleményezheti az országos országgyűlési képviselői választási listát,
 javaslatot tesz a megyei önkormányzati lista jelöltjeire,
 az országos testületek, illetve a területi szövetség döntéseit figyelembe véve meghatározza a
társulás politikai céljait és az ezt szolgáló cselekvési programot,
 egyes kérdésekben kialakítja a társulás egészére vonatkozó egységes politikai álláspontját,
s megteremti a közös irányelv képviseletének feltételeit,
 segíti és támogatja az egyes településeken működő tagszervezetek politikai tevékenységét,
annak szakmai megalapozottságát.

Szervezeti felépítés
A……………………………………………..szervezet felépítése:
 Legfőbb döntéshozó fóruma a küldöttgyűlés,
 a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt testületek, tisztségviselők,
 iroda (ha van).
A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 A társulás Szervezeti és Működési szabályzata elfogadása,
 a társulás tisztségviselőinek és testületi tagjainak megválasztása, a tagszervezetek
tagjaira hozott kötelező határozat,
 tagszervezetekkel való együttműködés kialakítása, illetve ezekben a kérdésekben
lefolytatandó előzetes egyeztetés előírása ,
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összegyűjti a helyi szervezeteknek a társulás hatáskörébe tartozó személyi kérdésekre
vonatkozó javaslatait, e javaslatokat egyezteti, és közös álláspontot alakít ki:
többek között:
- javaslatot tehet a párt megyei önkormányzati listájára,
- dönthet a területi szövetség vezető testületébe delegált tag(ok)ról, (ha a területi
szövetség erre lehetőséget biztosít).

Ha létszáma megengedi,
 megválasztja a társulás kongresszusi küldöttét.
Ha a működési területe megegyezik valamely választókerületi társulással:
 megválasztja az MSZP Választmányába delegált tagját, amennyiben a területi szövetség
SZMSZ-e így rendelkezik
 A küldöttgyűlést az elnökség hívja össze évente legalább ……........... (4) alkalommal,
 a küldötteket a tagszervezetek saját létszámuk arányában delegálják,
 a küldöttgyűlésének összehívása akkor szabályszerű, ha arról a döntésre jogosultakat, a
küldötteket a küldöttgyűlés megkezdése előtt ……..(legalább 10) nappal értesítették,
 a kiértesítés megtörténhet a meghívó személyes átadásával, postai úton való vagy
elektronikus továbbításával (e-mail),
 a döntés akkor érvényes, ha azzal a szavazásban részt vettek több mint fele egyetértett,
 köteles az elnökség küldöttgyűlést összehívni, ha azt a küldöttek, legalább 20%-a, vagy a
tagszervezetek többsége írásban, a napirend megjelölésével kéri,
 a küldöttek mandátuma a következő soros, illetve soron kívüli tisztújításig szól,
 a döntési fórum akkor határozatképes, ha a döntésre jogosultakat a szervezeti és
működési szabályzatban előírt időben és módon kiértesítették, és azok több mint fele
megjelent,
 A küldöttgyűlés tanácskozási jogú meghívottjairól a társulás vezetősége dönt,
 ha az MSZP Választmánya tisztújító vagy soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásáról
határozott, akkor a működési területéhez tartozó szervezetek tisztújítását követően a
társulás tisztújítását is meg kell tartani,
 saját szervezeti és működési szabályzatát a jelen lévő küldöttek kétharmadának
egybehangzó szavazatával fogadja el, illetve szükség esetén szintén így módosítja.

A helyi együttműködési társulás elnöksége:
 Az elnökség az elnökből, a megválasztott tisztségviselőkből és tagjaiból áll, a
tisztségviselők és a testületi tagok létszámát a társulás szervezet szervezeti és működési
szabályzata határozza meg,
 a társulás elnöksége az együttműködő helyi szervezetek elnökeiből áll,
 ha a szabályozása mást nem tartalmaz, a társulás elnöke a társulás székhely szerinti helyi
szervezete elnöke,
 vezeti és irányítja a társulás munkáját a két küldöttgyűlés közötti időszakban ,
 a működési területét érintő kérdésekben politikai akciókat, rendezvényeket szervez az
MSZP országos testületei, illetve a területi szövetség, az egyéni országgyűlési
választókerülete által ajánlottak szerint,
 az elnökség ülését szükség szerint tartja, de évente legalább …………….alkalommal
(általában legalább kéthavonta) össze kell hívni,
 ülését össze kell hívni, ha az elnökség tagjainak legalább ………….része (általában 20%-a)
írásban – a napirend meghatározásával - ezt kéri,
5

 az ülést az elnök, akadályoztatása esetén a küldöttgyűlés által választott, ezzel a feladattal
megbízott tisztségviselő hívja össze,
 az elnökség a munkatervét és működési rendjét maga alakítja ki,
 előkészíti és elfogadásra a küldöttgyűlés elé terjeszti a társulás gazdálkodásának elveit, a
tárgyévi költségvetését, a szervezet ügyviteli, gazdálkodási és nyilvántartási szabályait,.
 az elnökség biztosítja a küldöttgyűlésen a jegyzőkönyvvezetést, gondoskodik a döntéseket
tartalmazó jegyzőkönyvek hitelesítéséről, azok továbbításáról.
Az elnökség gondoskodik a választási időszakban:
 A választással kapcsolatos politikai döntések előkészítéséről, a jelöléshez szükséges
előzetes egyetértési eljárások lefolytattatásáról, , az együttműködő helyi szervezetek
véleményének kikéréséről,
 felelős a központi választási szabályzat előírásainak betartásáért,
 dönt a kampányra fordítható anyagi fedezetről.
Az elnökségi ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt:
 az MSZP Választmánya területileg illetékes delegált tagja
 a társult ifjúsági szervezet azonos területi szintű elnöke, ha a párt tagja,
 irodavezető vagy az iroda vezetésével megbízott személy (ha van),
 akik meghívásáról az SZMSZ-e így rendelkezik vagy az elnökség így dönt.
Az elnök feladata:
 A társulásban részt vevő helyi szervezetek politikai tevékenységének összehangolása, a
helyi szervezetek tájékoztatása, munkájuk támogatása,
 képviseli a pártot a szervezet működési területén két küldöttgyűlés, illetve az elnökség
ülései között,
 vezeti az elnökséget, biztosítja annak folyamatos és tervszerű munkáját, javaslatot dolgoz
ki a tisztségviselők közötti munkamegosztásra,
 kapcsolatot tart az állami, önkormányzati szervekkel, felelős a párt társadalmi
kapcsolataiért, összehangolja a területéhez tartozó valamennyi önkormányzati, megyei, és
országgyűlési feladatokat és az MSZP politikai törekvéseit,
 folyamatosan kapcsolatot tart az adott területi szövetséggel, illetve a párt országos
központjával, választási időszakban a területileg illetékes egyéni országgyűlési
választókerületi társulással,
 felelős a társulás gazdálkodásáért, az utalványozási rendért.
Gazdálkodásának ellenőrzése az ezzel a feladattal megbízott tisztségviselő feladata, aki:
 Ellenőrzi a társulás gazdálkodási irányelveinek betartását,
 ellenőrzi költségvetésének a végrehajtását,
 véleményezi a társulás gazdasági tevékenységét,
 javaslattal élhet a gazdálkodás javítása érdekében.
A társulás irodája (ha van):
 a társulásk, feladatainak ellátására, lebonyolításának elősegítésére irodát működtethet,
melyet az iroda vezetésével megbízott - főállású, vagy tiszteletdíjas - személy munkatárs
dolgozik. Feladataira munkaköri leírást kell készíteni,
 az iroda munkatársa felett - a társulás elnökével egyeztetett módon - a közvetett munkáltatói
jogokat a pártigazgató gyakorolja,
 a társulás irodájának vezetésével megbízott személy kinevezésének feltétele az MSZP tagság.
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Az irodavezető vagy az iroda vezetésével megbízott személy feladata:
 Az iroda rendszeres nyitvatartási idejének meghirdetése, betartása.
 kapcsolattartás a helyi szervezetekkel, az egyéni országgyűlési választókerületi társulás, és
a megyei és országos központ munkaszervezeteivel,
 az elnök megbízásából, annak mértékéig kapcsolattartás állami, önkormányzati szerveivel,
képviseli a társulást, illetve felelős a párt társadalmi kapcsolataiért,
 vezeti az irodát, ellátja az összes adminisztrációs feladatot előkészíti a
pártrendezvényeket, ellátja az ügyviteli munkát, vezeti a társulás nyilvántartásait,
 összehangolja az együttműködő helyi szervezetek tevékenységét,
 segítséget nyújt a párt országgyűlési, megyei és helyi önkormányzati képviselőinek
munkájuk ellátásában, szervezi a döntések végrehajtását,
 választások idején szervezi a társulás illetékességi területén a kampányiroda feladatait,
 ellátja mindazt a feladatot, amit a szabályzatok más szerv vagy személy hatáskörébe nem
utalnak, illetve amivel a helyi szervezet elnöke megbízza.
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