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 Általános megállapítások: A sepsiszentgyörgyi helyi tanács, helyi közigazgatási, jogi, 

közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottsága a törvény és az önkormányzati 

bizottságokat szabályozó rendelkezések értemében 2014 folyamán többször is átalakult. A 

szerkezeti módosulások okai egyrészt mandátum megszűnések, másrészt politikai döntések, 

bizottságváltások voltak.  

 A fent említetteknek megfelelően tehát, Profiroiu Marinela (NLP) tanácsos asszony 

mandátuma megszűnt, Mădălin-Doru Guruianu (NLP) tanácsos úr pedig másik bizottságban 

folytatja tevékenységét. A 2014-es év elején Profiroiu Marinela (NLP) töltötte be a bizottság 

elnöki tisztségét, én lettem az alelnök és a titkár Vajna László (RMDSZ). A tanácsos asszony 

mandátumának megszűntével megüresedett az elnöki tisztség, amely betöltésére engem jelöltek és 

választottak meg. Vajna László maradt a bizottság titkára, az alelnöki tisztség betöltetlen maradt. 

Guruianu tanácsos úr helyére Joós Ștefan-Leontin (SZDP) tanácsos úr érkezett, míg Profiroiu 

tanácsos asszony helyére Bote Corina (NLP). Így az MPP-t leszámítva minden, az 

önkormányzatban helyet kapó pártnak van képviselője a bizottságban.  

 A jelenlegi személyi összetételt alább ismertetem. 17 ülést szerveztünk, a nevek mellett 

szerepel, ki hány gyűlésen vett részt.  

 Bote Corina - NLP – 11 ülésből 4-en vett részt (a 2014-es év elején még nem volt helyi 

tanácsos) 

 Czegő Zoltán – EMNP – 13 ülésen vett részt. 

 Debreczeni László – RMDSZ – 15 ülésen vett részt. 



 

Mădălin-Doru Guruianu - NLP – 16 ülésen vett részt (az utolsó ülésen már nem  

volt tagja a bizottságnak). 

Joós Ștefan –Leontin – SZDP – 1 ülésen vett részt mert csak az utolsó ülésre lett helyi 

tanácsos és ekkor került be a bizottságba. 

József Álmos – RMDSZ – 15 ülésen vett részt. 

Vajna László – RMDSZ - 15 ülésen vett részt. 

Zsigmond József – RMDSZ - 15 ülésen vett részt. 

Azoknak a tanácsosoknak, akiknek megszűnt a mandátuma, nem részleteztem az üléseken 

való részvételét. Ennek ellenére nagyon köszönöm a tevékenységüket, a sok segítséget, amellyel 

a Bizottság és a Helyi Tanács munkáját megkönnyítették. Akárcsak az előző években a Bizottság 

feladatai a következőek voltak: az összes határozattervezet ellenőrzése és jóváhagyása, a 

városlakók közmeghallgatás kapcsán beérkezett kéréseinek és hozzászállásainak elemzése és 

megválaszolása. Az alábbi tevékenységeket külön üléseken látja el a Bizottság tagsága, a soros, 

rendes tanácsülést megelőzően. A bizottság szigorúbban vett hatásköreibe tartozik a napirendi 

javaslatok részleges elemzése és az azokat kiegészítő dokumentáció átnézése, véleményezése, 

láttamozása. Néhány esetben igen nehézkes a bizottság munkája, hiszen szerteágazó a 

tevékenységünk, így a felmerülő problémák skálája is széles. Az sem segít, hogy jelenleg egyetlen 

jogász végzettségű tagja sincs a Bizottságnak.  

Egy másik fontos szegmense a tevékenységünknek, az állampolgári kezdeményezések, 

javaslatok megválaszolása illetve az adminisztratív személyzet munkájának segítése. Mindezek a 

véleményezések és állásfoglalások a tanácsosok nagyon figyelmes munkája révén lettek 

megalkotva, és alapos vizsgálat után kerültek be módosításként az egyes határozatok 

szövegezésébe. A Bizottság minden tagja nevében szeretném megköszönni a hozzánk beérkezett 

jóindulatú, jóhiszemű és építő jellegű állampolgári állásfoglalásokat. 

Néhány kivételt leszámítva, a város jegyzője, Kulcsár Tünde asszony az összes ülésünkön 

részt vett, segítette a határozattervezetek megvitatását és észrevételeinket továbbította a 

szakapparátusok felé. Jegyző asszonnyal a 2014-es évben is nagyon jó és eredményes 

munkakapcsolatunk volt. Számos alkalommal az alárendelt intézmények igazgatói, az 



 

igazgatóságok vezetői, igazgatók és szakértők is meghívást kaptak a bizottság üléseire, akik 

segítettek a beérkezett határozattervezetek vagy állampolgári észrevételek megértésében, 

elemzésében és megválaszolásában. Több alkalommal közös ülést tartottunk a Gazdasági 

bizottsággal. 

Örvendek, hogy idén anyanyelven kezdtük a bizottsági üléseket tartani, a törvény által 

szavatolt tolmácsolás lehetőségével. Örömömre szolgált továbbá, hogy nem volt olyan sérelem, 

nem érkezett be olyan panasz a bizottsághoz, amely az alapvető emberi jogok és a munkajog 

területéről tárt volna fel hiányosságokat, problémákat.  

Nagyra értékelem, hogy a Bizottság kellemes légkörben dolgozhatott, utat adva a szabad 

véleménynyilvánításnak, a törvényt minden körülmények között betartva. A Bizottság tagjai közti 

viszony a kölcsönös tiszteleten alapult, és érezhető volt, hogy mindenki a közösség minél jobb 

szolgálatának szellemében járt el munkája során.  

 Egyetlen szempontból elégedetlenségemnek kell hangot adnom. A többnyelvűséget és a 

215/2001-es közigazgatási törvényt érintve megállapítható, hogy a hivatalban hiányosságok 

vannak a magyar nyelvű határozatok kifüggesztése terén. Remélem, ez a probléma hamarosan 

teljesen megoldódik.  
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