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I. Általános rendelkezések

6.3 A jelenlévők több mint 2/3-ának és a döntésre jogosultak több mint felének szavazatával elfogadja és módosítja a Területi Szövetség Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
6.4 Megválasztja, és szükség esetén felmenti a
Budapesti Területi Szövetség tisztségviselőit, testületeit és delegáltjait.
6.5 Beszámoltatja tevékenységükről a budapesti elnökséget, az országos párttestületekbe delegáltakat, valamint a Budapesti Etikai és Egyeztető
Bizottságot és a Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot.
6.6 A Budapesti Párttanács javaslata alapján
dönt a párt:
• f ővárosi országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltjeinek listájáról,
• főpolgármester-jelöltjéről.
6.7 Dönt a fővárosi koalícióalakítás feltételeiről,
a koalíciós együttműködés kereteit és fő tartalmát
meghatározó pártközi megállapodásról.
6.8 Értékeli a Fővárosi Közgyűlés szocialista
tisztségviselői és képviselőcsoportja, valamint a fővárosi listán megválasztott országgyűlési képviselők tevékenységét.
6.9 Dönt a Budapesti Területi Szövetségnek más
a párton belüli szövetséghez, társuláshoz való csatlakozásáról, illetőleg kilépéséről, valamint más szervezetekkel és mozgalmakkal való tartós együttműködésről.
6.10 A Párttanács javaslatára a Budapesti Küldöttértekezlet a döntésre jogosultak több mint 2/3ának szavazatával kezdeményezheti az Országos
Etikai és Egyeztető Bizottságnál a tartósan alapszabály ellenesen működő helyi szervezet feloszlatását. A döntés előtt meg kell hallgatni a pártszervezet és a Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság
véleményét.
6.11 Az 6.1-6.10 pontokban meghatározott hatáskörökben a küldöttértekezletet semmilyen más
pártszerv sem helyettesítheti. A küldöttértekezlet
a 6.1-6.10 pontokban meghatározott feladat- és
hatáskörén túl állást foglalhat bármely politikai kérdésben.

1. A Magyar Szocialista Párt Budapesten működő helyi szervezeteit tömörítő területi szövetség a
Budapesti Területi Szövetség (továbbiakban Területi
Szövetség). A Területi Szövetség jogi személy és önálló költségvetéssel rendelkezik.
2. A Területi Szövetség feladata a helyi szervezetek és a területi szerveződések működési területén létrejött pártközösségek, pártszerveződések
tevékenységének összehangolása, tájékoztatásuk,
munkájuk támogatása, közös érdekeik képviselete,
valamint a Főváros társadalmi, gazdasági fejlesztésével összefüggő politikai törekvések kialakítása.
Képviseli a pártot működési területén a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati
szervekkel, a társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal való kapcsolataiban.
3. A Területi Szövetség elősegíti, hogy a területén működő helyi szervezetek az Alapszabály ban
foglalt elveknek, céloknak és politikai törekvéseknek megfelelően végezzék tevékenységüket.
4. A Területi Szövetséget alkotó pártszervezetek
listáját és működési területüket az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A Budapesti Küldöttértekezlet
5. A Budapesti Küldöttértekezlet a Budapesti Területi Szövetség küldöttgyűlése, a Területi Szövetség legfelső képviseleti és döntéshozó szerve.
6. A Küldöttértekezlet feladat és hatásköre:
6.1 Meghatározza a Budapesti Területi Szövetség politikai programját. Adott időszak politikai
munkájának elemzése és értékelése alapján kijelöli
azokat az alapvető célkitűzéseket, amelyeket érvényesíteni kíván a Szocialista Párt általános politikai
tevékenységében.
6.2 Meghatározza a Budapesti Területi Szövetség várospolitikájának koncepcióját, legfontosabb
céljait és a párt fővárosi önkormányzati választási
programját. Értékeli ezek megvalósítását, dönt módosításukról.
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6.12 A Küldöttértekezlet a jelenlévők több mint
2/3-ának és a döntésre jogosultak több mint felének szavazatával a pártszervezetekre és a fővárosi
önkormányzati frakcióra kötelező határozatot hozhat.
A pártszervezetek esetében kötelező határozat
hozható:
• a helyi szervezetek és a területi szövetség kapcsolati rendjére,
• az ügyvitel szabályaira,
• a különösen fontos, a főváros egészét érintő
politikai feladatokra.
7. A Budapesti Küldöttértekezlet összetétele:
7.1 Szavazati jogú résztvevőinek legalább kétharmadát a szövetséget alkotó pártszervezetek közvetlenül, létszámarányosan választják.
7.2 A küldöttértekezlet szavazati jogú résztvevői:
• a budapesti pártszervezetekben megválasztott kongresszusi küldöttek,
•a
 Budapesti Párttanács nem kongresszusi küldött tagjai,
•a
 Budapesti Küldöttértekezlet által megválasztott tisztségviselők, testületi tagok és országos
testületekbe delegáltak,
•a
 Budapesten megválasztott párttag országgyűlési képviselők,
• a Fővárosi Közgyűlés párttag tagjai.
7.3 A küldöttértekezlet tanácskozási jogú résztvevői, amennyiben nem rendelkeznek szavazati joggal:
• a Budapesti Területi Szövetséget alkotó pártszervezetek vezetői és irodavezetői,
•a
 Budapesten a párt jelöltjeként megválasztott pártonkívüli országgyűlési és fővárosi önkormányzati képviselők,
•a
 budapesti tagozatok 1-1 képviselője,
• a budapesti irodavezető,
• a Budapesti Területi Szövetséggel együttműködő társadalmi szervezetek és a társult ifjúsági
szervezetek 1-1 képviselője. A Területi Szövetség társult ifjúsági szervezete a Fiatal Baloldal
Budapesti Szervezete.
8. A Küldöttértekezlet összehívása:
8.1 A Budapesti Küldöttértekezletet szükség
szerint, de legalább évente össze kell hívni.

8.2 A küldöttértekezlet összehívásáról a Budapesti
Területi Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az
ügyvezető alelnök gondoskodik, ha:
• a Budapesti Párttanács a küldöttértekezlet ös�szehívása mellett döntött,
• a Budapesti Területi Szövetséget alkotó pártszervezetek egynegyede azt a napirend megjelölésével együtt indítványozza,
• a budapesti országgyűlési munkacsoport azt a
napirend megjelölésével együtt indítványozza,
• a fővárosi közgyűlés szocialista képviselőcsoportja azt a napirend megjelölésével indítványozza,
• a Budapesti Küldöttértekezleten megválasztott
tisztségviselők, továbbá a Budapesti Etikai és
Egyeztető Bizottság vagy a Budapesti Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság tagjainak száma a felére
csökken,
• a Budapesti Területi Szövetség elnökének vagy
alelnökeinek választása bármely ok miatt szükségessé válik.
8.3 A Küldöttértekezlet határozatképességéhez
- az Alapszabályban előírt feltételeken túl - az szükséges, hogy annak résztvevői a napirendet is tartalmazó
meghívót és az írásbeli előkészítő anyagokat legalább
a küldöttértekezlet időpontja előtt 10 nappal, tisztújító
küldöttértekezlet előtt 30 nappal megkapják.
8.4 Különösen indokolt esetben a Budapesti Elnökség a döntésre jogosultak több mint 2/3-ának szavazatával a 7.3 ponttól eltérő módon is összehívhatja
a Küldöttértekezletet, ha a küldöttek értesítése biztosítható. Ebben az esetben a Küldöttértekezlet akkor
határozatképes, ha a küldöttek legalább kétharmada
jelen van, és a Küldöttértekezlet, a döntésre jogosultak több mint felének szavazatával az eltéréshez utólag hozzájárul.
8.5 A küldöttértekezlet összehívásával egyidejűleg
a Budapesti Területi Szövetség elnökéből, ügyvezető
alelnökéből és a küldöttértekezlet bizottságainak elnökeiből álló előkészítő bizottság alakul.
9. A küldöttértekezlet küldöttei szabadon alkothatnak küldöttcsoportokat, de minden küldött csak egy
küldöttcsoporthoz csatlakozhat. A küldöttcsoportok
minimális létszáma 10 fő, ha a küldöttcsoport létszáma ez alá csökken, akkor a küldöttcsoport automatikusan megszűnik. A küldöttcsoportok regisztrálásáért a budapesti irodavezető felelős.
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10. A küldöttértekezlet bizottságai:
• Ügyrendi és mandátumvizsgáló Bizottság,
• Dokumentumszerkesztő Bizottság,
• Szervezeti Kérdésekkel Foglalkozó Bizottság,
• Jelölést Előkészítő Bizottság,
• Szavazatszámláló Bizottság.
10.1 A küldöttértekezlet bizottságainak megbízása a következő küldöttértekezlet megerősítő vagy
megszüntető döntéséig tart. Ezen időn belül tagjainak megbízása az új tagok delegálásáig tart.
10.2 A küldöttértekezlet bizottságait a küldöttcsoportok és a Budapesti Elnökség 1-1 erre a feladatra delegált küldötte alkotja. A bizottságok munkájában tanácskozási joggal vehet részt a társult
ifjúsági szervezetek 1-1 és a tagozatok összesen 1
delegáltja.
10.3 A bizottságok tagjaik közül elnököt választanak és meghatározzák ügyrendjüket.

• a főpolgármester-jelöltre,
• a Budapesti Küldöttértekezlet napirendjére.
12.4 Az Elnökség javaslata alapján dönt a Budapesti Választási Bizottság megalakításáról és működésének szabályairól, a kampányfőnök személyéről, a választási kampány stratégiájáról.
12.5 Értékeli és ellenőrzi a Budapesti Területi
Szövetség
• tisztségviselőinek,
• elnökségének,
• országgyűlési és fővárosi önkormányzati képviselőinek tevékenységét.
12.6 Saját kezdeményezésére vagy az érintett
képviselőcsoport kérésére állást foglal az országgyűlési és a fővárosi önkormányzati képviselőcsoport előterjesztéséről, értékeli a párt várospolitikai
koncepciójának, választási programjának megvalósulását, ajánlásokat fogalmaz meg a fővárosi önkormányzati frakció részére.
12.7 A döntésre jogosultak többségének egyetértésével dönt a szövetséget alkotó pártszervezetek és pártközösségek pénzügyi támogatásáról és
a céltámogatásokról. A döntésre jogosultak többségének egyetértésével elfogadja a Budapesti Területi Szövetség éves költségvetését és gazdálkodási
beszámolóját.
12.8 Dönt a Budapesti Területi Szövetség alapítványairól, kijelöli azok kuratóriumait.
12.9 Gondoskodik a területi szintű tagozatok
működésének anyagi, technikai feltételeiről, dönt a
velük való együttműködés elvi kereteiről.
12.10 Új helyi szervezet alakulása, illetve már
létező szervezet megszűnte esetén gondoskodik a
helyi szervezet nyilvántartásba vételéről, illetve a
nyilvántartásból való törlésről, valamint a további
szükséges feladatok ellátásáról.
12.11 Jóváhagyja a más szervezetekkel való
együttműködést szabályozó megállapodásokat és
felhatalmazást ad azok aláírására, kivéve a küldöttértekezlet hatáskörébe tartozó eseteket.
12.12 Meghatározott feladatok elvégzésére
munkabizottságokat, csoportokat hozhat létre,
megbízottakat jelölhet ki.

III. A Budapesti Párttanács
11. A Budapesti Párttanács a Budapesti Területi Szövetséget alkotó pártszervezetek és tagozatok
képviseleti szerve.
12. A Budapesti Párttanács feladata és hatásköre:
12.1 A küldöttértekezlet határozatainak keretei
között meghatározza a Budapesti Területi Szövetség cselekvési programját, és dönt mindazokban
a kérdésekben, amelyek nem tartoznak más pártszerv hatáskörébe.
12.2 A küldöttértekezletek között kialakítja és
képviseli a Budapesti Területi Szövetség álláspontját az országos és budapesti társadalmi-politikai és
pártpolitikai kérdésekben.
12.3 A Budapesti Elnökség ajánlása alapján javaslatot tesz a küldöttértekezletnek:
• a párt budapesti várospolitikai koncepciójára,
választási programjára, ezek esetleges módosítására,
•a
 z országgyűlési és fővárosi önkormányzati
képviselők budapesti listájára,
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• a főváros területén az egyéni országgyűlési kerületekben a párt képviselőjelöltjének javasolt
személyekről,
• a főváros kerületeiben a párt polgármesterjelöltjeinek javasolt személyekről.
13. A párttanács összetétele.
13.1 A Budapesti Párttanács szavazati jogú tagjai:
• a Területi Szövetséget alkotó pártszervezetek
küldöttei, akiket a pártszervezetek létszámarányosan választanak, úgy, hogy minden szervezetet minden megkezdett ötszáz párttag után
egy küldött képvisel,
• a budapesti tagozatok 4, azaz négy küldötte,
akiket a Budapesti Tagozatvezetői Értekezlet
választ
• a Területi Szövetség elnöke, alelnökei és az elnökség választott tagjai
• a fővárosi önkormányzati frakció vezetője,
• a budapesti országgyűlési munkacsoport vezetője,
• a Baloldali Önkormányzati Közösség budapesti
szervezetének képviselője.
13.2 A Párttanács tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottjai:
• a Budapesti Területi Szövetségnek az Országos
Etikai és Egyeztető Bizottságba és az MSZP Választmányába delegált képviselője,
• a Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság Elnöke és a Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Elnöke,
• a Budapesti Iroda vezetője,
• a tagozatok egy-egy képviselője,
• a társult ifjúsági szervezetek egy-egy képviselője.
14. A Párttanács működésének általános szabályai
14.1 A Budapesti Területi Szövetség elnöke egyben a Párttanács elnöke.
14.2 A Párttanács meghatározza működési rendjét és üléstervét.
14.3 A Párttanács - az általa elfogadott ülésterv
szerint - rendszeresen, általában havonta ülésezik.
14.4 A Párttanács összehívásáról a Budapesti
Területi Szövetség elnöke gondoskodik.

12.13 Két küldöttértekezlet között elnökségi, BEB
és PEB tagot bíz meg, ha valamelyik testületi tag tagsága bármilyen okból megszűnik. Az így megbízott
testületi tagok száma egyidejűleg a küldöttértekezlet által az adott testületben megválasztottak felénél
több nem lehet. A megbízatás a következő küldöttértekezletig tart. A Párttanács e hatásköre a Budapesti Területi Szövetség elnökére és alelnökeire nem
terjed ki.
12.14 Két küldöttértekezlet között az országos
testületekbe delegáltak megbízatásának megszűnése esetén új testületi tagot bíz meg. A megbízatás a
következő küldöttértekezletig tart.
12.15 Dönt az országgyűlési és fővárosi önkormányzati képviselők budapesti listáján megüresedett helyek betöltéséről, a fővárosi koalíciós egyeztetés rendjéről.
12.16 Elismeri a budapesti szintű tagozatokat.
Az elismerés kritériumait a 4. számú melléklet tartalmazza.
12.17 Az Alapszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén budapesti pártszavazást ír ki.
A pártszavazást ki kell írni, ha ezt a Budapesten nyilvántartott párttagok 1/10-e, vagy a pártszervezetek
1/3-a ezt kéri. A pártszavazás lebonyolítására az Országos Választási és Döntési Szabályzat rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
12.18 A Budapesti Elnökség javaslatára kinevezi,
illetve felmenti a budapesti irodavezetőt.
12.19 A döntésre jogosultak több mint felének
támogatásával jóváhagyja és módosítja a jelen szabályzat 2. mellékletét képező Gazdálkodási Szabályzatot.
12.20 A döntésre jogosultak több mint felének
támogatásával jóváhagyja és módosítja a jelen szabályzat 3. mellékletét képező Irodai és Ügyviteli Szabályzatot.
12.21 Saját vagy az illetékes szakszervezeti szerv
kezdeményezésére állást foglal a budapesti, valamint a szövetséget alkotó pártszervezetek irodáinak
dolgozóit érintő, egységes szabályozást igénylő munkaügyi kérdésekben, munkáltatói részről jóváhagyja
a budapesti, valamint véleményezi a szövetséget alkotó pártszervezetek irodáira érvényes munkaügyi
szabályozást.
12.22 Előzetesen véleményt nyilvánít:
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14.5 A Párttanács ülését az elnök köteles összehívni, ha a napirend megjelölésével a következők
bármelyike kezdeményezi:
• a Budapesti Elnökség,
• Budapesti Területi Szövetségnek az Országos
Etikai és Egyeztető Bizottságba delegált képviselője,
• a Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság,
• a Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
• a budapesti országgyűlési munkacsoport,
• a fővárosi közgyűlés képviselőcsoportja,
• a Budapesti Területi Szövetséget alkotó bármely pártszervezet vagy tagozat.
14.6 A Párttanács írásbeli előterjesztéseit legalább 10 nappal korábban el kell juttatni a Párttanács tagjainak.
15. A Párttanács tagja köteles:
• az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztésről pártszervezete illetékes testületének véleményét kikérni,
•a
 Párttanács döntéséről pártszervezetét a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni.

megtárgyalására. Állást foglal az általa fontosnak
tartott közgyűlési előterjesztések koncepciójáról,
tervezetéről. Elősegíti a fővárosi és a kerületi szocialista önkormányzati képviselőcsoportok, tisztségviselők tevékenységének összehangolását.
17.6 Együttműködik a Baloldali Önkormányzati
Közösség budapesti szervezetével és segíti annak
működését,
17.7 Dönt a további tagfelvétel engedélyezéséről,
amennyiben valamely alapszervezet vagy helyi szervezet egy éven belül taglétszámának 20 %-át meghaladó számban kíván további tagokat felvenni.
17.8 Javaslatot tesz a Párttanácsnak:
• a párt budapesti várospolitikai koncepciójára,
választási programjára, ezek esetleges módosítására,
• az országgyűlési és fővárosi önkormányzati
képviselők budapesti listájára, a főpolgármester-jelöltre,
• a Budapesti Választási Bizottság megalakítására és működésének szabályaira, a kampányfőnök szemé-lyére, a választási kampány
stratégiájára,
• a Budapesti Küldöttértekezlet napirendjére.
17.9 Gondoskodik a Budapesti Területi Szövetség működéséhez szükséges anyagi források megteremtéséről. Gazdálkodik a jóváhagyott pénzügyiköltségvetési kereteken belül.
17.10 A budapesti irodavezető kivételével a Budapesti Iroda munkavállalóit kinevezi és felmenti.
17.11 Összehangolja tagjai tevékenységét.
Ügyrendjében meghatározza, és tájékoztatásra a
Párttanács elé terjeszti az elnök és az ügyvezető
alelnök helyettesítésének rendjét, meghatározza
az elnökségi tagok közötti feladat és munkamegosztást. Tevékenységéről rendszeresen beszámol
a Budapesti Küldöttértekezletnek és a Budapesti
Párttanácsnak.
17.12 Feladatainak ellátásához munkabizott-ságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
17.13 Az Alapszabály, a Budapesti Területi Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata előírásainak, valamint a küldöttértekezlet és a Párttanács határozatainak keretei között megtehet

IV. A Budapesti Elnökség
16. A Budapesti Elnökség a Budapesti Területi
Szövetség politikai testülete és operatív végrehajtó
szerve.
17. A Budapesti Elnökség feladatai és hatásköre:
17.1 Képviseli a Budapesti Területi Szövetséget
hazai és nemzetközi kapcsolataiban,
17.2 Szervezi a Budapesti Területi Szövetség
munkáját, összehangolja a szövetséget alkotó pártszervezetek és tagozatok munkáját,
17.3 Szervezi és összehangolja a Budapesti Küldöttértekezlet és a Budapesti Párttanács határozatainak végrehajtását.
17.4 Előkészíti a Párttanács elé kerülő előterjesztéseket.
17.5 Összehangolja a párt és a Fővárosi Közgyűlés szocialista képviselőcsoportjának tevékenységét. Javaslatot tesz a képviselőcsoportnak közgyűlési előterjesztések előkészítésére, egyes kérdések
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minden olyan intézkedést, amelyet a Budapesti Területi Szövetség és a budapesti pártmozgalom érdekében szükségesnek tart.
17.14 Összehangolja és segíti a budapesti tagozatok munkáját, támogatja a működésükhöz szükséges anyagi, technikai feltételek megteremtését,
adott országgyűlési és önkormányzati témákhoz a
megalapozott budapesti álláspont kialakítása érdekében szakmai anyagokat és véleményeket kér a
tagozatoktól és szakmai szervezetektől.
18. A Budapesti Elnökség összetétele:
18.1Az elnökség 10-12 tagú.
• Az elnököt, az ügyvezető alelnököt, a gazdaságpolitikai alelnököt, a társadalmi kapcsolatokért és képzésért felelős alelnököt és az
elnökség hat tagját a Budapesti Küldöttértekezlet választja.
•A
 z Elnökségnek tisztségénél fogva tagjai: az
országgyűlési képviselőcsoport budapesti csoportjának és a Fővárosi Közgyűlés szocialista
képviselőcsoportjának vezetője.
18.2 Az elnökség üléseinek tanácskozási joggal
rendelkező állandó meghívottjai:
• a Budapesti Területi Szövetségnek az Országos Választmányba és az Országos Etikai és
Egyeztető Bizottságba delegált képviselője,
•a
 Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság elnöke;
•a
 Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke;
• a BÖK Budapesti Szervezetének elnöke;
• a Fiatal Baloldal Budapesti Elnökségének delegáltja;
• a budapesti iroda vezetője.
18.3 Az elnökség tagjai tevékenységükért személyesen felelősek, és arról rendszeresen beszámolnak a küldöttértekezletnek és a budapesti Párttanácsnak.
19. A Budapesti Területi Szövetség elnöke:
19.1 Gondoskodik Párttanács és az Elnökség
folyamatos működéséről, összehangolja a Budapesti Elnökség és a budapesti párttestületek tevékenységét.
19.2 Képviseli a Budapesti Területi Szövetséget
az Országos Elnökség és más területi szövetségek
és pártszervezetek, valamint más pártok fővárosi

szintű vezetése, az érdekvédelmi és érdekképviseleti szervek irányában,
19.3 Képviseli, illetve megbízottja útján képviselteti a Területi Szövetséget, mint jogi személyt,
19.4 Képviseli, illetve képviselteti a Budapesti
Területi Szövetséget a nyilvánosság, mindenekelőtt
a sajtó előtt,
19.5 Képviseli a Területi Szövetséget a nemzetközi kapcsolataiban
19.6 A kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja az ügyvezető alelnökkel kapcsolatos munkáltatói jogokat.
20. Az ügyvezető alelnök:
20.1 Irányítja a Budapesti Iroda munkáját.
20.2 Szervezi, és a Budapesti Területi Szövetséget alkotó pártszervezetekkel összehangolja a különböző döntési szinteken (Küldöttértekezlet, Párttanács) elfogadott határozatok végrehajtását,
20.3 Ellátja az országgyűlési és az önkormányzati választásokkal kapcsolatban az Elnökség által
rábízott feladatokat,
20.4 Állandó kapcsolatot tart az országos irodával és a helyi pártirodákkal, biztosítja a rendszeres
információáramlást,
20.5 A kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a budapesti irodavezető és a Budapesti Iroda
munkavállalói esetében a munkáltatói jogokat.
20.6 Felelős az MSZP Alapszabályában a tagnyilvántartással kapcsolatban megfogalmazott, a
Területi Szövetségre háruló feladatok ellátásáért,
továbbá a tagnyilvántartásra vonatkozó szabályok
betartatásáért.
21. A gazdaságpolitikai alelnök:
21.1 Vezeti a párt budapesti gazdaságpolitikai tanácsadó testületét.
21.2 Felügyeli a Területi Szövetség elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodását,
21.3 Előkészíti a párttámogatás pártszervezetek közötti elosztására, valamint a Területi Szövetség költségvetésére és költségvetési beszámolójára vonatkozó javaslatot és azt jóváhagyásra a Párttanács elé terjeszti,
21.4 A Párttanács által elfogadott költségvetés keretei között gazdálkodik a Területi Szövetség vagyonával, gondoskodik annak megőrzéséről,
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21.5 A Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között elfogadott kötelezettségvállalásokat ellenjegyzi.
21.6 A Budapesti Területi Szövetség gazdálkodási szabályzatának megfelelően más felelős személ�lyel együtt gyakorolja az utalványozási jogot,
21.7 Előkészíti, és a Párttanács elé terjeszti a
Budapesti Területi Szövetség gazdálkodási szabályzatát,
21.8 Rendszeresen konzultál a kerületi szervezetekkel gazdálkodási kérdésekben.
22. A társadalmi kapcsolatokkal és a képzéssel
foglalkozó alelnök:
22.1 Kapcsolatot teremt és ápol a budapesti érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint társadalmi és civil szerveződésekkel
22.2 Szervezi a párton belüli képzés budapesti
rendszerét, javaslatot tesz a párt budapesti képzési
programjaira.
22.3 Kapcsolatot tart a párt elméleti műhelyeivel.
22.4 Kapcsolatot tart és teremt a budapesti gyermek és ifjúsági szervezetekkel, gondoskodik arról,
hogy a budapesti döntések előkészítésében megjelenjen az érintett ifjúsági szervezetek véleménye.
22.5 Segíti új szervezeti és munkaformák létrejöttét a Területi Szövetség működésében.
22.6 Koordinálja a Területi Szövetség pártépítési
tevékenységét.
22.7 A párt budapesti képzéseinek segítésére tanácsadó testületet kér fel.
22.8 Feladatait társadalmi munkában látja el.
23. Az országgyűlési képviselőcsoport budapesti
csoportjának elnöke, mint elnökségi tag koordinálja
a fővárosban megválasztott országgyűlési képviselők és a Budapesti Területi Szövetség szervei közötti
együttműködést, tájékoztatja a Küldöttértekezletet
és Párttanácsot a budapesti képviselőcsoport munkájáról.
24. A fővárosi közgyűlés szocialista képviselőcsoportjának vezetője, mint elnökségi tag összehangolja a Területi Szövetség szervei és a képviselőcsoport
együttműködését, rendszeresen beszámol a Küldöttértekezletnek és a Párttanácsnak a képviselőcsoport munkájáról.

25. A Budapesti Területi Szövetség bizottságai a
Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság és a Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.
25. A Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság tagjai:
26.1 A Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság
elnökét és négy tagját a budapesti küldöttértekezlet választja.
26.2 A Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság
elnöke:
• nem lehet a párt alkalmazottja illetőleg a párt
intézménye vagy a párt részvételével működő
gazdálkodó szervezet alkalmazottja vagy tagja
• a Területi Szövetség működési területén nem
tölthet be más párttisztséget.
27. A Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottság hatásköre:
27.1 A budapesti pártmozgalom bármely tagjának vagy közösségének, szervezetének, testületének kezdeményezésére egyedi ügyben vagy
általánosan állást foglal a Budapesti Területi Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) értelmezéséről.
27.2 Illetékességi területén hozott, a párt Alapszabályával vagy az SZMSZ-szel ellentétes döntést
megváltoztatja, szükség esetén hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatását rendeli el..
27.3 Fegyelmi jogkört gyakorol a budapesti küldöttértekezleten megválasztott testületi tagok és
tisztségviselők, valamint a párt által jelölt MSZP
tag főpolgármester és a párt budapesti listáján
megválasztott MSZP tag önkormányzati képviselők ügyében, azonban a pártból való kizárásukról
hozott döntés csak a budapesti küldöttértekezlet
jóváhagyásával válik érvényessé.
27.4 A helyi szervezetek fegyelmi döntéseit jogorvoslati kérelem alapján felülvizsgálja, és szabálytalanság esetén új eljárás lefolytatását rendeli
el.
27.5 Döntései ellen az Országos Etikai és Egyeztető Bizottsághoz lehet fellebbezni.
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28. A Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
28.1 A Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnökét és négy tagját a budapesti küldöttértekezlet választja.
28.2 A Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke vagy tagja nem lehet a párt vagy pártintézmény alkalmazottja illetőleg a párt részvételével
működő gazdálkodó szervezet alkalmazottja vagy
tagja.
28.3 A Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
ellenőrzi a Budapesti Területi Szövetség, valamint
a szövetséget alkotó pártszervezetek gazdálkodásának szabályszerűségét. Szabálytalanság esetén a döntésre illetékes testületnél illetve illetékes
személynél intézkedéseket kezdeményezhet. Eredménytelenség esetén a Budapesti Etikai és Egyeztető Bizottsághoz és a Központi Pénzügyi Ellenőrző
Bizottsághoz fordul.
28.4 A Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
előzetesen véleményezi a költségvetés tervezetét
és a költségvetési beszámolót. Egyebekben értelemszerűen alkalmazza a Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatainak és hatásköreinek alapszabályban rögzített előírásait.
29. A Budapesti Területi Szövetség bizottságai
maguk alakítják ki ügyrendjüket.
30. Budapesti Területi Szövetség bizottságai tevékenységükről, észrevételeikről a Budapesti Küldöttértekezletnek számolnak be és tájékoztatják a
Budapesti Párttanácsot.

ményüket az időszerű politikai kérdésekről, a párt
országos szervei határozatainak végrehajtásáról,
és a soron lévő szervezési és politikai feladatokról.
A kerületi elnök értekezletét össze kell hívni, ha azt
az elnökök legalább egyharmada írásban kéri.
33. Az MSZP Alapszabályának rendelkezése szerint a párt testületei működési szintjüknek megfelelően kötelesek a tagozatokkal együttműködni, a
tagozatokat a tevékenységi körükhöz tartozó kérdések tárgyalásába és a döntések előkészítésébe
bevonni, a véleménnyilvánítás lehetőségét számukra biztosítani. A budapesti tagozatok vezetőinek
értekezlete a legfontosabb fóruma annak, hogy a
tagozatok szakmai munkájukkal és véleményükkel
rendszeresen segíteni tudják a Budapesti Területi
Szövetség munkáját, illetve, hogy a Területi Szövetség elő tudja segíteni a budapesti tagozatok minél
színvonalasabb működését.
34. A Budapesti Elnökség rendszeresen összehívja a tagozatok vezetőinek értekezletét és kikéri
a véleményüket az időszerű politikai kérdésekről,
valamint a tagozatokat érintő döntésekről és szervezési feladatokról. Össze kell hívni a tagozatvezetői értekezletet, ha azt a tagozatvezetők több mint
egyharmada írásban kéri. A tagozatvezetői értekezlet dönt a tagozatokat képviselő delegáltak személyéről. Az értekezlet döntésében köteles figyelembe
venni a képviseletre jogosult tagozatok nagyságát,
tevékenységének kiterjedtségét és ennek alapján
kell döntését meghoznia.

VI. A budapesti kerületek elnöke- VII. A választókerületi társulások
inek és a budapesti tagozatok
35. A Budapesti Területi Szövetséghez tartozó
vezetőinek értekezlete
pártszervezetek, az Alapszabály rendelkezései szerint
meghatározott körben, kötelesek egymással választókerületi társulást létrehozni, és annak szerveit az
Alapszabályban meghatározott feladatok érdekében,
valamint a budapesti kampányra vonatkozó további
döntések szerint létrehozni és működtetni.
36. A Párttanács szervezi és elősegíti a helyi szervezetek felkészülését a választókerületi társulásoK
megalakítására. Amennyiben ezt a párt érdeke kívánja, a Párttanács javasolhatja a helyi szervezeteknek,
hogy a társulásokról még a kampányidőszak előtt

31. A párt területi szintű szervei – az MSZP Alapszabályának rendelkezései szerint – a helyi (kerületi) szervezetekre épülnek. A budapesti kerületek elnökeinek értekezlete a budapesti helyi szervezetek
(kerületek) és a Budapesti Területi Szövetség közötti rendszeres, koordinatív tanácskozás a hatékony
közös munka összehangolása céljából.
32. A Budapesti Elnökség rendszeresen összehívja a kerületi elnökök értekezletét és kikéri véle

MSZP BUDAPESTI TERÜLETI SZÖVETSÉGÉNEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
állapodjanak meg, illetve a javaslatot tehet a Küldöttértekezletnek arra, hogy kötelezze a helyi szervezeteket
a választókerületi társulások szervezeti kereteiről való
megállapodásra, még az Alapszabályban meghatározott időszak előtt.

tésre jogosultak felének támogatásával a fővárosi
önkormányzati képviselőcsoportra nézve kötelező
határozatokat hozhat.
43. A fővárosi közgyűlés és a kerületi önkormányzatok szocialista párti képviselőcsoportjainak a működési szabályzata nem lehet ellentétes az MSZP
alapszabályával és a Budapesti Területi Szövetség
Szervezeti és Működési Szabályzatával.
44. A fővárosban megválasztott országgyűlési
képviselők, a budapesti érdekek hatékonyabb érvé37. A Fővárosi Küldöttértekezlet döntése alapján nyesítésére a törvényalkotásban, önkéntes elhatáa Budapesti Párttanács kezdeményezheti regioná- rozás alapján budapesti országgyűlési munkacsolis együttműködési tanács létrehozását, a Területi portot alkotnak. Segítően közreműködnek a párt
Szövetség, más területi szövetségek, illetve az őket fővárosi politikájának és programjának kialakításában, megvalósításában.
alkotó helyi és kerületi szervezetek részvételével.
45. A Baloldali Önkormányzati Közösség buda38. A regionális együttműködési tanács konzultatív funkciót tölt be a régiót érintő politikai és párt pesti szervezete a fővárosi és kerületi önkormányügyekben. A regionális együttműködési tanács fel- zatok szocialista tisztségviselőit, képviselőit és
adata az európai uniós csatlakozásra, ezen belül az szakértőit tömöríti. Közreműködik a párt fővárosi
európai választásokra való hosszú távú felkészülés önkormányzati politikájának, várospolitikai és vákoordinálása is. A tanácson belül indokolt esetben lasztási programjának kialakításában, megvalósításában. Javaslatokkal és szakmai véleményével
agglomerációs bizottság hozható létre.
39. A regionális együttműködési tanács saját segíti a fővárosi párttestületek önkormányzati tevémunkaterve és működési szabályzata alapján a kenységet érintő döntéseinek kialakítását.
Területi Szövetség részt vesz, a budapesti régióval
kapcsolatos politikai törekvések összehangolásában és érvényesítésében. A Budapesti Területi Szövetség részéről a Budapesti Párttanács hagyja jóvá
46. A Szervezeti és Működési Szabályzat módoa regionális együttműködési tanács működési szasítása az ezen paragrafusban foglalt kivételektől
bályzatát.
40. A regionális együttműködési tanácsban a Te- eltekintve az elfogadás pillanatában lép hatályba.
rületi Szövetséget képviselő társelnököt és tagokat A Párttanács összetételére vonatkozó 13.1 pont
az SZMSZ elfogadását követő 60. napon válik haa Budapesti Párttanács delegálja.
tályossá, eddig az időpontig meg kell történnie a
szükséges delegálásoknak.
46.1 A budapesti tagozatok elismerésének és
az elismerés megvonásának feltételeiről, valamint
működési feltételeik biztosításáról rendelkező szabályzatát a Budapesti Párttanács az MSZP Alapsza41. A fővárosi közgyűlés és a kerületi önkormány- bályában és az SZMSZ rendelkezéseinek keretei
zatok szocialista párti képviselőire, képviselőcso- között a szabályzat elfogadását követő 90. napig
portjaira és tisztségviselőire, a párt országgyűlési alkotja meg.
képviselőcsoportjára az alapszabályban meghatározott elvárások értelemszerűen vonatkoznak.
Elfogadta a Budapesti Küldöttértekez42. A Budapesti Küldöttértekezlet a döntésben
részt vevők több mint 2/3-nak, és legalább a dön- let 2007. június 29-én.
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