
A Demokratikus Koalíció Kongresszusának határozata 

a párt Alapszabályának módosításáról 

/A módosított, kiegészített rendelkezések jelölése: aláhúzással./ 

 

 

 

1.  A Demokratikus Koalíció Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 5 . pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
"5. A pártba felvételét kérheti az a 16. életévét betöltött magyar állampolgár, aki nem áll közügyektől 
való eltiltás vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság hatálya alatt, nem tagja – a Szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott pártok kivételével – más, Magyarországon bejegyzett 
pártnak, felvételi kérelmében a párt Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó 
kötelezettségek teljesítését vállalja. Ahol az Alapszabály tagot nevez meg, azalatt a rendes tagot kell 
érteni." 

 

2.   Az Alapszabály 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"25. Az Elnökség feladatai:  

a) ellátja a párt vezetésével kapcsolatos feladatokat;  

b) elfogadja és módosítja a párt Szervezeti és működési szabályzatát, Döntési és választási  

szabályzatát, valamint Gazdálkodási szabályzatát;  

c) a választókerületi szervezet taggyűlésének véleménye alapján dönt a párt egyéni választókerületi 
országgyűlési képviselőjelöltjeiről;  

d) dönt a párt európai parlamenti képviselőjelöltjeiről és miniszterelnök-jelöltjéről;  

e) a választókerületi szervezet javaslata alapján dönt a párt polgármester-jelöltjeiről, egyetértési 
jogot gyakorol az önkormányzati képviselőjelöltek vonatkozásában;  

f) elkészíti és a Kongresszus elé terjeszti az éves költségvetést;  

g) írásban beszámol a két Kongresszus közötti időszakban végzett tevékenységéről – ezen belül a 
párt vagyoni helyzetéről – a Kongresszusnak;  

h) javaslatot tesz a választókerületi elnök személyére; 

i) kinevezi a pártigazgatót;  

j) elbírálja a választókerületi szervezet elnökségének tagfelvétellel kapcsolatos határozata ellen, 
illetve a határozat meghozatalának elmulasztása miatt benyújtott jogorvoslati kérelmet;  

k) elbírálja az Etikai Bizottság etikai ügyekben első fokon hozott határozata ellen benyújtott  

jogorvoslati kérelmet;  



l) az adott megyében működő választókerületi szervezetek elnökségeinek véleménye alapján dönt 
a párt megyei önkormányzati listájáról;  

m) engedélyezheti a tagok tagdíjelmaradásának, vagy az elmaradás egy részének törlését[.]; 

n) a választókerületi szervezetek véleménye alapján dönt az önkormányzati koalíciók alakításának, 
átalakításának és megszüntetésének, frakciószövetség létrehozásának és megszűntetésének, 
önkormányzati testület feloszlatásáról szóló kezdeményezés benyújtásának, illetve más által beadott 
ilyen kezdeményezés támogatásának kérdéseiben." 

 

3. Az Alapszabály a következő 45/E. ponttal egészül ki: 

„45/E. A módosításokat elfogadta a Demokratikus Koalíció 2022. október 29-én tartott 
Kongresszusa. A módosítások az elfogadást követő tizenötödik napon lépnek hatályba.” 

 

Budapest, 2022. október 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


