Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (jesz)
…………………………………megyei/fıvárosi ……számú választókerületi Szervezete
Ügyrendje
A választókerületi szervezet neve, és székhelye
1. §
1)
A Szervezet neve: a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
……………………………………………………. megyei/fıvárosi
…………számú választókerületi Szervezete (a továbbiakban: Szervezet)
2)
A Szervezet székhelye: ……………………………………………………………………………
A Szervezet jogállása
2. §
/1/
A Szervezet a jesz politikai döntéshozó testülete a
………………………………………..megyei/fıvárosi………számú egyéni országgyőlési
választókerületben (Alapszabály 11. §).
/2/
A Szervezet a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség politikájának helyi megjelenítıje.
Döntéshozó testületét és tisztségviselıit önállóan választja meg (Alapszabály 26. § /1/).
/3/
A Szervezet a mőködésérıl, és taglétszámának állásáról az Országos Hivatal által
meghatározott módon évente egyszer köteles beszámolni az Országos Hivatalnak.
A Szervezet tagjai
3. §
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség szervezeti tagja és pártoló tagja lehet az a
magyar állampolgár, vagy az a Magyarországon letelepedési engedéllyel tartózkodó nem
magyar állampolgár, aki személyes joga szerint nagykorú, cselekvı képességet érintı
gondnokság alatt nem áll, valamint elfogadja a párt Alapszabályát és kijelenti, hogy a párt
testületeinek mindenkori döntéseit tudomásul veszi, politikai tevékenysége során azoknak
megfelelıen cselekszik, továbbá az elızıeket a belépési nyilatkozaton saját kező
aláírásával is vállalja.
/2/
Nem lehet a párt tagja az, aki más politikai párt, vagy az 1989. évi XXXIII. törvény hatálya
alá tartozó más szervezet tagja, illetve aki olyan társadalmi szervezetnek a tagja, amely az
országgyőlési képviselık választásán valamely más pártot vagy más párt jelöltjét
nyilvánosan a támogatásáról biztosította. Ez a kitétel a pártoló tagokra nem vonatkozik.
(Alapszabály 7. §)
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/3/
A tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik, amelyrıl a Szervezet elnöksége javaslatára a
párt Országos Elnöksége dönt. A felvételhez két tag javaslata szükséges, és a felvételrıl
vagy annak elutasításáról a felvételt kérelmezıt az Országos Elnökség bizonyítható
módon értesíti az Országos Hivatalon keresztül (Alapszabály 8. §).
/4/
A szervezet szavazattal bíró tagjai a választókerületben lakó, vagy munka-, telep-, vagy
székhellyel rendelkezı, vagy az Országos Elnökség által elfogadott, más jesz
szervezetektıl átjelentkezett jesz tagok (Alapszabály 27. §).
/5/
A Szervezet minden tagja (Alapszabály 10. § /2/):
a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein, a párt testületei
tagjainak és tisztségviselıinek a Választási Szabályzat szerinti megválasztásában,
b) az újonnan belépı tag két éves tagsági viszony után jelölhetı és választható
országos párttisztségre,
c) a /3/ b) pontban foglalt határidı elıtti jelölésrıl az Országos Elnökség dönt,
d) köteles az Országos Választmány által megállapított tagdíjat megfizetni,
e) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt testületeinek határozatait,
továbbá köteles azoknak megfelelıen eljárni.
/6/
A Szervezet minden pártoló tagja (Alapszabály 10. § /3/):
a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein,
b) a pártoló tag a belépését követı 3. év után jelölhetı és választható országos
párttisztségre,
c) a /4/ b) pontjaiban foglalt határidı elıtti jelölésrıl az Országos Elnökség dönt,
d) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt testületeinek határozatait,
továbbá köteles azoknak megfelelıen eljárni.
/7/
A jelen Ügyrend és a párt egyéb Szabályzatainak rendelkezései a Szervezet valamennyi
tagjára és pártoló tagjára nézve kötelezıek.
/8/
Minden szervezeti tag köteles részt venni a rendes és rendkívüli közgyőlésen.
Alapvetı szabályok
4. §
/1/
A Szervezet - 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 Szervezet a tisztújító közgyőlésén választja meg (Alapszabály 29.§ /1/):
a) elnökét, alelnökét,
b) az elnökség tagjait, /taglétszámtól függıen legfeljebb 5 tag/
c) és további egy személyt a területi választmányba (ha a szervezeti taglétszám eléri
a 30 fıt).
/3/
A területi választmány szavazati joggal bíró szervezeti tagja (Alapszabály 22. §):
a) a Szervezet elnöke,
b) amennyiben a szervezeti taglétszám eléri a 30 fıt, a Szervezet által megválasztott
további egy személy.
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/4/
A Szervezet testületének és tisztségviselıinek hatáskörét, feladatkörét és felelısségét a
jesz Alapszabály, valamint jelen ügyrend szabályozza. A Szervezet döntései nem sérthetik
az Alapszabály, valamint más Szabályzatok rendelkezéseit, és a Szervezet valamint
tisztségviselıi nem vonhatják el más testületek és tisztségviselık hatáskörét.
/5/
A Szervezet közgyőlése és elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint nevezett
testületek üléseirıl, a hozott döntésekrıl a szervezeti elnök akadályoztatása esetén az
általa kijelölt alelnök, elnökségi tag jogosult nyilatkozni, illetve tájékoztatni a
nyilvánosságot.
/6/
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).
/7/
A választott tisztségviselık, küldöttek 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/)
/8/
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 Szervezet feladat- és hatásköre
5.§
/1/
A választókerületi szervezet feladat- és hatásköre:
a) illetékességi területén belül megjeleníti a párt politikáját,
b) megválasztja testületi vezetıit,
c) tagjai sorából a jelen Alapszabály és a Választási Szabályzat rendelkezései szerint
küldötteket választ, illetve jelöl a párt testületeibe,
d) a mőködési területén felmerült ügyekben nyilatkozatot vagy állásfoglalást tesz
közzé,
e) országgyőlési képviselı választások idején javaslatot tesz az egyéni
választókerületben, valamint a megyei/fıvárosi listán induló képviselı jelöltek
személyére,
f) részt vesz az országgyőlési és az önkormányzati képviselı jelöltek választási
kampányában,
g) ügyrendet készít,
/2/
A Szervezet a feladat-, és hatáskörét az ügyrendjében foglaltaknak megfelelıen
gyakorolja.
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/3/
A választókerületi szervezet tagjai helyi csoportokat hozhatnak létre a közigazgatási
egységeknek megfelelıen, melyek a jesz helyi, lokális álláspontját jogosultak képviselni
adott közigazgatási egységben történt eseményekkel kapcsolatosan a nyilvánosságban.
a) A megyei jogú városokban városi választmányok jöhetnek létre. Tagjai a közigazgatási
egységen belül regisztrált tagok. A tagjai megválasztják a városi elnököt, és elnökséget,
akik képviselhetik a jesz helyben kialakított álláspontját.
b) A budapesti kerületekben az adott kerületben regisztrált tagok kerületi választmányokat
hozhatnak létre. A tagjai megválasztják a kerületi elnököt, és elnökséget, akik
képviselhetik a jesz helyben kialakított álláspontját.
A csoportok, és választmányok a jesz országosan elfogadott irányvonalának megfelelıen
alakítják ki álláspontjukat.
/4/
A helyi csoport, és városi, valamint a kerületi választmányok az önkormányzati
választások idején, illetékességi területén – a megyei jogú városi, valamint a fıvárosi
kerületi polgármester-jelöltek kivételével - önállóan dönt a polgármester-jelöltek, a
képviselıjelöltek és a helyi listák tekintetében, valamint a megyei/budapesti
választmányoknak javaslatot tesz a megyei/fıvárosi listán induló jelöltek személyére.
/5/
Képviselı- és polgármester-jelöltek jelölésénél kialakult vita esetén a választókerületi
szervezet és a helyi csoport, városi és/vagy kerületi választmány között kialakult egyet
nem értés esetén az Országos Elnökség dönt.
(Alapszabály 30. §)
Közgyőlések rendje, határozatképesség
6.§
/1/
A Szervezet a közgyőléseit a szükséghez képest, de legalább negyedévenként tartja. E
közgyőléseket a Szervezet elnöke vagy megválasztott helyettesítıje hívja össze. Össze
kell hívni a választókerületi szervezet közgyőlését akkor is, ha azt írásban és a napirend
megjelölésével:
a) a választókerületi szervezet tagjainak legalább egynegyede,
b) beavatkozási jogánál fogva a párt elnöke kezdeményezi.
(Alapszabály 41. § /5/)
/2/
A Szervezet közgyőléseire 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/).
/3/
A Szervezet közgyőlései zártak. Az közgyőlésekre külön meghívást a Szervezet
elnökségének tagjai kezdeményezhetnek.
/4/
A Közgyőlés határozatképes, ha ülésén a szervezeti tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség miatt megismételt összehívás esetén a szervezeti közgyőlés
határozatképes, ha a tagok több mint egynegyede jelen van.
/5/
A Közgyőlés a döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.
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A jelenlévık kétharmados többségével kell dönteni a feloszlás kimondása és a
bizalmatlansági indítvány tárgyában.
/6/
A Közgyőlés az ülését félbeszakíthatja. Ez esetben az ülést - a meg nem tárgyalt és
határozattal le nem zárt napirendekkel - 14 napon belül folytatni kell.
/7/
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elıször az elıterjesztı jogosult felszólalni. Az
elıterjesztést követıen a hozzászólások és a kérdések következnek. 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.
Közgyőlések dokumentálása
7. §
/1/
A Közgyőléseken 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.
/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.
A Szervezet képviselete
8. §
/1/
A Szervezet képviseletére az elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az
elnöksége tagjai közül az elnök felkért személy jogosult.
/2/
Meghatározott ügyekben a Szervezet képviseletére bármely tagját feljogosíthatja. A
Szervezet tagjai erre vonatkozó felhatalmazás nélkül a Szervezet képviseletében nem
jogosultak eljárni.
A Szervezet szervei, és tisztségviselıi
9. §
A Szervezet
a) irányító szerve: az Elnöksége,
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b) tisztségviselıi: elnöke, alelnöke
A Szervezet elnöke és elnöksége
10. §
/1/
A Szervezet a közgyőlésén tagjai sorából mőködése irányítására elnököt, majd az elnök
javaslatára alelnököt, továbbá két elnökségi tagot választ, akik együttesen alkotják a
Szervezet elnökségét (Alapszabály 29. §).
/2/
A Szervezet elnöke ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a jelen Ügyrend, és a
Szervezet megbízza, összehívja és vezeti a Közgyőlés és a szervezet elnöksége üléseit.
/3/
Az elnökség irányítja és vezeti a Szervezet munkáját, az ülésekre elıkészíti a Szervezet
hatáskörébe tartozó feladatokat, és koordinálja a Szervezet mőködésének technikai,
ügyviteli feladatait. A Közgyőlés döntése alapján elıkészíti a területi Választmány számára
elıterjesztésre javasolt anyagokat, és rendszeres kapcsolatot tart a Szervezet tagjaival.
/4/
Az elnökség szükség szerint, de legalább a Közgyőlés elıtt ülésezik. Ülése akkor
határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség
ülésének összehívását – írásban, az ok megjelölésével - az elnökség bármely tagja
kezdeményezheti. Az ülést a kezdeményezéstıl számított 10 napon belül össze kell hívni.
Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt az Országos Elnökség bármely
tagja, továbbá az Országos-, és területi Választmány területi tagjai.
/5/
Az elnökség a döntéseit egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.
Záró rendelkezések
11. §
Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a jesz országos szabályzatai szerint kell
eljárni.
Az ügyrendet a Közgyőlés 2011.____________-i ülésén elfogadta.
Jóváhagyta a _______________________________megyei/fıvárosi Választmány
2011__________________________________-n.
Az Ügyrend a jóváhagyás napján lépett hatályba, rendelkezéseit ettıl kezdıdıen kell
alkalmazni. Minden korábbi szervezeti mőködési rendelkezés ezzel egyidejőleg a hatályát
vesztette.
_________________________, 2011. __________________

__________________________________
szervezet elnöke

