Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (jesz)
………………………megyei/fıvárosi Választmányának Ügyrendje

A Választmány neve, és székhelye
1.§
1)
A jesz választott testület neve: a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
……………………………….megyei/fıvárosi Választmánya (a továbbiakban: Választmány)
2)
A Választmány székhelye: ……………………………………..
A Választmány jogállása
2.§
/1/
A Választmány az jesz …………………….megyei/fıvárosi politikai döntéshozó testülete
(Alapszabály 11. §).
/2/
A Választmány saját területén megjeleníti a párt politikáját, koordinálja a választókerületi
testületek tevékenységét, valamint biztosítja a politikai és szervezeti kapcsolatot a
választókerületi, és az országos testületek között (Alapszabály 21. §).
A Választmány tagjai
3.§
/1/
A Választmány szavazati joggal bíró tagjai (Alapszabály 22. §):
a) a területi választókerületi szervezetek elnökei, és
b) amennyiben valamely választókerületi szervezet taglétszám eléri a 30 fıt, a
választókerületi szervezet által megválasztott további egy személy.
/2/
A Választmány ülésein tanácskozási joggal vesznek részt (Alapszabály 23. §):
a) a területi Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke,
b) Az Országos Választmány által jóváhagyott együttmőködési megállapodással
rendelkezı ifjúsági szervezet által delegált 2 területi tag, amennyiben a területen
legalább 3 helyi szervezet mőködik, illetve 1 tag, amennyiben a területen 1 vagy 2
helyi szervezet mőködik. (Az ifjúsági szervezet által delegált tagnak jesz tagnak kell
lennie.)
c) a választmány elnöke, vagy alelnökei által meghívottak.
/3/
Minden válaszmányi tag köteles részt venni a jesz Alapszabályában rögzített módon
összehívott rendes és rendkívüli választmányi ülésen.
Alapvetı szabályok
4.§
/1/
A Választmány - a jelen ügyrendben megállapított hatáskörében eljárva - jogosítványait
testületileg gyakorolja. A testület tagjainak - a jelen ügyrendben külön meghatározott
eseteket kivéve - egyéni döntéshozatali joguk nincs (Alapszabály 12. § /1/).
/2/
A Választmány küldötteik mandátuma igazolásától számított 15 napon belül alakuló ülést
tart, amelyen saját tagjai közül megválasztja az Alapszabályban meghatározott
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tisztségviselıit (elnök, két alelnök, további két elnökségi tag), valamint a területi etikai
biztost. A Választmány a területi választókerületi szervezetek tagjai közül megválasztja a
területi Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjait (Alapszabály 24. § /1/).
A Választmány a területi választókerületi szervezetek tagjai közül megválasztja az
Országos Választmány területi küldötteit (Alapszabály 25. § f))
/3/
A Választmány testületének és tisztségviselıinek hatáskörét, feladatkörét és felelısségét
a jesz Alapszabály, valamint jelen ügyrend szabályozza. A Választmány döntései nem
sérthetik az Alapszabály, valamint más Szabályzatok rendelkezéseit, és a Választmány
valamint tisztségviselıi nem vonhatják el más testületek és tisztségviselık hatáskörét.
/4/
A választott vezetık megbízatása megszőnik:
a) az Alapszabályban rögzített, vagy az Országos Győlés által ettıl eltérıen
megállapított határidı lejártával,
b) az illetı halálával,
c) a pártból való kilépéssel, a tagsági viszony törlésével vagy a pártból való kizárással,
d) lemondással,
e) az ıt megválasztó szervezet megszőnésével.
(Alapszabály 37 § /1/)
/5/
A lemondás - mint egyoldalú jognyilatkozat - bármely, a párt számára dokumentálható
módon közölhetı, annak hatályosságához elfogadás, vagy tudomásul vétel nem
szükséges. A visszalépés a lemondással azonos hatályú (Alapszabály 37 § /2/).
A Választmány feladat- és hatásköre
(Alapszabály 25. §)
5.§
A Választmány feladat- és hatásköre:
a) az Országos Győlés és az Országos Választmány határozatainak keretei között
meghatározza a párt megyei/fıvárosi szintő politikájának irányvonalát, és ebben a
körben dönt választási szövetség és/vagy bármilyen koalíciós szerzıdés
megkötése, illetıleg annak felmondása tárgyában,
b) folyamatos kapcsolatot tart fenn a párt országos és társadalmi testületeivel, más
társadalmi szervezetekkel, politikai és szervezeti természető ajánlásokat dolgoz ki,
valamint konkrét ügyek napirendre tőzését indítványozza az országos és
választókerületi testületeknél,
c) szervezi és koordinálja az illetékességi területén mőködı választókerületi
szervezetek politikai tevékenységét,
d) a hatáskörében és illetékességi területén felmerült konkrét és elvi ügyekben
nyilatkozatot, vagy állásfoglalást tesz közzé,
e) biztosítja az információáramlást az országos testületek és a választókerületi
szervezetek között,
f) megválasztja küldötteit (és pótküldötteit) az Országos Választmányba,
g) az Alapszabály 17. § /2/ bekezdése b) pontja, valamint a Választási Szabályzat
rendelkezései szerint az Országos Választmány részére az Országos Elnökségbe
jelölteket ajánl,
h) megválasztja az Etikai és Fegyelmi Bizottságát, és etikai biztosát,
i) országgyőlési képviselı választások idején a választókerületi szervezetek
véleményét figyelembe véve - az Országos Választmány egyetértésével - dönt az
egyéni választókerületekben induló képviselıjelöltek személyérıl, a területi lista
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esetében javaslatot tesz az Országos Elnökségnek, illetve az Országos
Választmánynak a listán szereplı jelöltek személyére és sorrendjére,
j) a területi listás országgyőlési képviselıi hely megüresedése esetén az Országos
Elnökség, illetve az Országos Választmány részére javaslatot tesz a hely betöltése
tárgyában,
k) idıközi országgyőlési képviselı választás esetén a részvétel kérdésében az
Országos Választmánynak javaslatot tesz,
l) önkormányzati választások idején - az Országos Választmány egyetértésével - dönt
a megyei/fıvárosi listán induló jelöltek személyérıl és azok sorrendjérıl, illetve
megüresedés esetén a hely betöltésérıl,
m) önkormányzati választások idején egyetértési jogot gyakorol a megyei jogú városi,
valamint a fıvárosi kerületi polgármesterjelöltek személyével kapcsolatban,
n) a Budapesti Választmány javaslatot tesz az Országos Választmánynak a
fıpolgármester jelölt személyére,
o) a megyei/fıvárosi országgyőlési, valamint önkormányzati képviselı jelöltek
választási kampányát végrehajtják és ellátják az Országos Elnökség által
meghatározott kampányfeladatokat,
p) jóváhagyja az illetékességi területén mőködı választókerületi szervezetek
ügyrendjeit,
q) ha valamely választókerületben nem mőködik választókerületi szervezet, úgy a
választókerületi szervezetet megilletı jogosítványokat a megyei/budapesti
választmány gyakorolja.
Választmányi ülések rendje, határozatképesség
6.§
/1/
A Választmány szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik (Alapszabály 41. § /3/).
/2/
A Választmányt az elnök, vagy akadályoztatása esetén megválasztott helyettesítıje hívja
össze (Alapszabály 41. § /6/).
/3/
A Választmány ülését össze kell hívni akkor is, ha azt írásban vagy elektronikus posta
útján és a napirend megjelölésével
a) különösen fontos ügyben a testület elnöke,
b) a testület tagjainak legalább egynegyede,
c) beavatkozási jogánál fogva a párt országos elnöke kezdeményezi.
(Alapszabály 41. § /4/).
/4/
A Választmány üléseire szóló meghívókat az ülés határnapja elıtt legalább nyolc nappal ki
kell küldeni. E határidı elnöki döntés alapján legfeljebb három napra rövidíthetı.
Amennyiben a tagok (meghívottak) rendelkeznek elektronikus levélcímmel, úgy részükre a
meghívó kiküldése - dokumentálható módon - elektronikus úton is történhet. Minden
meghívóban jelezni kell azt, ha valamely napirendre tőzött kérdés eldöntéséhez
kétharmados többségre van szükség (Alapszabály 41. § /7/).
/5/
A Választmány ülései zártak. Az ülésekre külön meghívást a Választmány elnökségének
tagjai kezdeményezhetnek.
/6/
A Választmány határozatképes, ha ülésén a választmányi tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség miatt megismételt összehívás esetén a válaszmányi ülés
határozatképes, ha a tagok több mint egynegyede jelen van.
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/7/
A Választmány a döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.
Minısített többségő döntés szükséges az Ügyrend elfogadásához. Minısített többség: a
választmányi tagok több mint felének egybehangzó szavazata
A jelenlévık kétharmados többségével kell dönteni a feloszlás kimondása és a
bizalmatlansági indítvány tárgyában.
/8/
A Választmány az ülését félbeszakíthatja. Ez esetben az ülést - a meg nem tárgyalt és
határozattal le nem zárt napirendekkel - 14 napon belül folytatni kell.
/9/
A határozatképesség megállapítását követıen a választmány megállapítja a napirendjét.
/10/
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elıször az elıterjesztı jogosult felszólalni. Az
elıterjesztést követıen a hozzászólások és a kérdések következnek. Ismételt
hozzászólásra csak indokolt esetben, vagy viszontválasz esetén kerülhet sor, három
percben. Az elıterjesztés és hozzászólások során törekedni kell a rövid, közérthetı
megfogalmazásra.
/11/
A Választmány ülésén a hozzászólások sorrendjét az elnök állapítja meg, fenntartja a
tanácskozás rendjét és méltóságát, folyamatosan ellenırzi a határozatképességet.
/12/
A hozzászólásokat követıen az elnök a vitát lezárja, majd szavazást rendel el, amelyen
belül ismerteti az elhangzott módosító indítványokat. Az egymást kizáró módosító
indítványokat beérkezésük sorrendjében kell szavazásra feltenni. Végül a szavazati arány
közlésével kihirdeti a határozatot.
/13/
A megyei választmány és elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint nevezett
testületek üléseirıl, a hozott döntésekrıl a megyei elnök akadályoztatása esetén az általa
kijelölt alelnök, elnökségi tag jogosult nyilatkozni, illetve tájékoztatni a nyilvánosságot.
/14/
Nyilatkozataikban mindig kötelesek a párt testületeinek többségi döntéseit, illetve
álláspontját képviselni. A titkosnak vagy bizalmasnak minısített döntésekrıl - azok
feloldásáig - senki sem nyilatkozhat (Alapszabály 9. § /3/ e), és a 10. § /2/ e) bekezdései).
Választmányi ülések dokumentálása
7. §
(Alapszabály 47.§)
/1/
A Választmány ülésein jegyzıkönyvet kell vezetni, az alábbi adatokkal:
a) a testület megnevezése,
b) az ülés helye, ideje, megkezdésének idıpontja, valamint utalás a teljes, vagy
részbeni zárt ülésre,
c) az összehívás módja,
d) a jelenlévık száma (a jelenléti ív csatolásával),
e) a határozatképesség megállapítása,
f) az elnök és a jegyzıkönyvezetı neve,
g) a felszólalók neve és felszólalásuk lényeges tartalma,
h) a hozott határozatok szó szerint,
i) az ülés berekesztésének ideje,
j) az elnök és a jegyzıkönyvezetı aláírása.
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/2/
A jegyzıkönyv szükség esetén, vagy célszerőségi okokból gyorsírással, avagy kép-, és
hangfelvétellel is készíthetı, amelyek tartalmát késıbb írásban kell rögzíteni.
/3/
A zárt ülésrıl felvett jegyzıkönyvet bizalmas iratként kell kezelni.
/4/
A választmány ülésein elfogadott határozatokat évenként elölrıl kezdve, folyamatos
sorszámozással és dátummal (pl. 1/2011.(IV.24.) sz. választmányi határozat) kell ellátni és
azt a Választmány Elnöke köteles a Határozatok Könyvében nyilvántartani. A
határozatban fel kell tüntetni a végrehajtási határidıt, a végrehajtásért felelıs személy
nevét és a végrehajtásról történı beszámolás határidejét.
A Választmány képviselete
8. §
/1/
A Választmány képviseletére az elnöke, akadályoztatása esetén az elnöksége tagjai közül
az általa felkért személy jogosult.
/2/
Meghatározott ügyekben a Választmány képviseletére bármely tagját feljogosíthatja.
/3/
A Választmány tagjai erre vonatkozó felhatalmazás nélkül a Választmány képviseletében
nem jogosultak eljárni.
A Választmány szervei, és tisztségviselıi
9. §
/1/
A Választmány szervei:
a) a Választmány Elnöksége,
b) a Választmány állandó és ad hoc bizottságai,
/2/
A Választmány tisztségviselıi.
a) a Választmány elnöke, alelnökei
b) az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke,
A Választmány elnöke és elnöksége
10. §
/1/
A Választmány az alakuló ülésén, de legkésıbb a megválasztásuktól számított 30 napon
belül tagjai sorából mőködése irányítására elnököt, majd az elnök javaslatára két
alelnököt, továbbá két elnökségi tagot választ, akik együttesen alkotják a Választmány
elnökségét (Alapszabály 24.§).
/2/
A Választmány elnöke ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a jelen Ügyrend, és a
Választmány megbízza, összehívja és vezeti a Választmány testülete és elnöksége
üléseit, a külsı (nem jesz) szervek felé képviseli a Választmányt.
/3/
Az elnökség irányítja és vezeti a Választmány munkáját, az ülésekre elıkészíti a
Választmány hatáskörébe tartozó feladatokat, és koordinálja a Választmány mőködésének
technikai, ügyviteli feladatait. A Választmány döntése alapján elıkészíti az Országos
Választmány számára elıterjesztésre javasolt anyagokat, és rendszeres kapcsolatot tart a
területi választókerületi szervezetekkel.
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/4/
Az elnökség az üléseit szükség szerint, de legalább havonta egyszer tartja. Ülése akkor
határozatképes, ha azon legalább három tagja jelen van. Az elnökség ülésének
összehívását az elnökség bármely tagja kezdeményezheti az ok megjelölésével. Az
elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az Országos Elnökség-, és az
Országos Választmány területi tagjai.
/5/
Az elnökség a döntéseit egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.
A Választmány bizottságai
11. §
A választmány szintén alakuló ülésén megválasztja a 3-5 tagú területi Etikai és Fegyelmi
Bizottságát.
A Választmány Etikai és Fegyelmi Bizottságának nem lehetnek tagjai a Választmány
tisztségviselıi. A Választmány Etikai és Fegyelmi Bizottsága jár el a választmányi tagok és
a területi választókerületi szervezetek tagjai etikai és fegyelmi ügyeiben.
13. §
/1/
A Választmány - különbözı szakterületekkel foglalkozó - bizottságokat hozhat létre,
legalább három taggal.
/2/
A választmány által meghatározott konkrét feladat ellátására háromtagú ad hoc bizottság
is létrehozható a feladattól függı idıtartamra, amely azonban nem haladhatja meg a
Választmány mandátumának idıszakát.
/3/
A Választmány bizottságainak elnökei félévente kötelesek a választmánynak beszámolni a
bizottságok tevékenységérıl.
/4/
A választmány bizottságai létrehozásuktól számított 60 napon belül kötelesek
Ügyrendjüket megalkotni.
/5/
A bizottságok akkor határozatképesek, ha ülésükön a tagok több mint fele jelen van.
Döntéseiket egyszerő szótöbbséggel hozzák.
Záró rendelkezések
14. §
Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a jesz országos szabályzatai szerint kell
eljárni.
Az ügyrendet a Választmány a 2011.____________-i ülésén elfogadta.
Jóváhagyta az Országos Választmány 2011__________________________________-n.
Az Ügyrend a jóváhagyás napján hatályba lépett, rendelkezéseit ettıl kezdıdıen kell
alkalmazni. Minden korábbi területi mőködési rendelkezés ezzel egyidejőleg a hatályát
veszti.
_________________________, 2011. __________________

__________________________________
………………………………megyei/fıvárosi elnök

