
A Demokratikus Koalíció Elnökségének határozata 

a párt Döntési és választási szabályzatának módosításáról 

A Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: DK) Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a párt 
Alapszabálya 25. pontjának b) alpontjában adott felhatalmazás alapján a párt Döntési és választási 
szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a következő pontokban módosítja. 

1. A szabályzat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. A párt tisztségviselőinek, a testületi szervek tagjainak jelölése pályázás és a pályázóknak a tagok, regisztrált 
támogatók által történő támogatásával történik. A pályázatok kiírására, a pályázati szempontok és feltételek 
meghatározására, a pályázatok befogadására és a tagok regisztrált támogatók számára való eljuttatására, a 
támogatások összegzésére jelölő bizottságok (a továbbiakban: JEB) alakulnak. A párt tagjai pályázhatnak 
tisztségviselőnek, illetve testületi tagságnak.  Amennyiben egy tagot más tagok, vagy támogatók 
javasolnak, erről a JEB tájékoztatja az érintettet azzal, hogy fölhívja a pályázásra. A pályázókról a 
JEB tájékoztatja a tagokat és támogatókat, kérve véleményüket egyetértés esetén támogatásukat. A 
JEB összegzi a beérkezett támogatásokat, ezek száma határozza meg a jelölté válást.  A jelölést más 
szempontok is befolyásolhatják, de ezekről előzetesen tájékoztatni kell a tagokat és támogatókat. A 
jelöltté válás meghirdetett feltételei a választási folyamat lezárásáig utólag, a jelölési folyamat 
közben, nem változtathatók meg. A választás titkos szavazással történik.” 

2. A szabályzat 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. A választási eljárás során elsőként a testület elnökét, alelnökeit majd ezt követően a testület 
további tagjait kell megválasztani.” 

3. A szabályzat 31. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 

„31. 

… 

Az Elnökség az adott megyében működő választókerületi szervezetek elnökségeinek véleménye alapján dönt a párt 
megyei önkormányzati listájáról.” 

 

4. A szabályzat a következő 43/F. ponttal egészül ki: 

„ 43/F. A szabályzat jelen módosítását elfogadta az Elnökség 2020. március 6-án tartott ülésén. A 
módosítást és a szabályzat új egységes szövegét a módosítás elfogadását követő 5 napon belül a 
DK honlapján közzé kell tenni. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba.” 

 

Budapest, 2020. március 6. 

 

 

 
 

 
 

 
 


