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Helyi kdzigazgatrlsi, jogi, kiizrend feliigyel6, emberjogi, munkajogi 6s fegyelmi bizottsig

Altalinos megillapitfsok: A sepsiszentgydrgyi helyi tan6cs, helyi kdzigazgatSsi, jogi,

krizrend feltigyel6, emberjogi, munkajogi 6s fegyelmi bizottsriga a t6rv6ny 6s az <inkorminyzati

bizottsrigokat szabirlyoz6 rendelkez6sek 6rtem6ben 2A14-2015 folyaman tdbbsz<ir is 6talakult. A

szerkezeti m6dosul6sok okai egyreszt mand6tum megszrin6sek, m6sr6szt politikai drint6sek,

bizottsdgv ilt6s ok vo ltak.

A fent emlitetteknek megfelel6en teh6t, Profiroiu Marinela (NLP) tandcsos asszony

mand6tuma megszrint, Mdd6lin-Doru Guruianu (NLP) tan6csos ur pedig m6sik bizotts5gban

folytatja tev6kenys6g6t. A 2014-es 6v e1ej6n Profiroiu Marinela (NLP) toltdtte be a bizotts6g

eln<iki tiszts6g6t, 6n lettem az aleln<jk 6s a titkar Vajna Lhszl6 (RMDSZ). A taniicsos asszony

mand6tumtinak megszrint6vel megiiresedett az elndki tiszts6g, amely betdlt6s6re engem jeloltek 6s

v6lasztottak meg. Vajna Liszl6 maradt a bizotts6g titkira, az aleln<iki tiszts6g bet<iltetlen maradt.

Guruianu tan6csos ur hely6re Jo6s $tefan-Leontin (SZDP) tan6csos tx lrkezett, mig Profiroiu

tan6csos asszony hely6re Bote Corina (NLP). 2015 v6gen azonban Jo6s $tefan-Leontin (SZDP)

tan6csos ur 6s Bote Corina (NLP) tandcsos asszony tan6csosi mandiltuma megszrint, igy a

bizotts6gi tagsSguk is. Jelenleg 5 tagSavan a bizotts6gnak, 4 RMDSZ 6s egy EMNP k6pvisel6.

25 iil6st szervezti.ink, a nevek mellett szerepel, ki hany gyiil6sen vett rdszt.

Bote Corina - NLP -12 til6sen vett r6szt

Czeg6 Zoltdn- EMNP - 19 iil6sen vett r6szt.

Debreczen iLdszl6- RMDSZ - 16 iil6sen vett r6szt.
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Jo6s $tefan -Leontin - SZDP - 19 iil6sen vett r6szt.

J6zsef Ahos - RMDSZ -21iil6sen vettr6szt.

Vajna Ldszll - RMDSZ - 23 iildsen vett rdszt.

Zsigmond J6zsef - RMDSZ - 19 til6sen vett r6szt.

Azoknak a tan6csosoknak, akiknek megszrint a mandiltuma, nem rdszleteztem az iil6seken

val6 r6szvdtel6t. Ennek ellen6re nagyon kciszondm a tev6kenys6giiket, a sok segits6get, amellyel

a Bizotts6g 6s a Helyi Tan6cs munkdj6t megkdnnyitett6k. Akrlrcsak az eloz6 6vekben a Bizotts6g

feladatai a k<ivetkez6ek voltak: az osszes hatirozattewezet ellen6rz6se 6s j6vahagy6sa, a

vrlroslak6k kdzmeghallgatSs kapcsrin be6rkezett k6r6seinek 6s hozzbsz6llSsainak elemz6se 6s

megv6laszolSsa. AzalSbbi tev6kenysdgeket kiil<in iil6seken l5tja el a Bizotts6g tagsitga,a soros,

rendes tan6cstil6st megel6z6en. A bizotts6g szigorubban vett hat6skdreibe tartozik a napirendi

javaslatok r6szleges elemz6se 6s az azokat kieg6szit6 dokument6ci6 iltndzese, v6lem6nyez6se,

lfuttamozdsa. N6hany esetben igen neh6zkes a bizottsdg munk6ja, hiszen szertedgaz6 a

tev6kenys6gtink, igy a felmeriil6 probl6mak sk6llja is sz61es. Az sem segit, hogy jelenleg egyetlen

j o girsz v e gzettse gi tagj a sinc s a B izottstlgnak.

Egy m5sik fontos szegmense a tev6kenys6giinknek, az illarnpolg6ri kezdem6nyez6sek,

javaslatok megv5laszolSsa illetve az adminisztrativ szemllyzet munkrij6nak segit6se. Mindezek a

v6lem6nyez6sek 6s rillisfoglal6sok a tan6csosok 'nagyon figyelmes munkSja r6v6n lettek

megalkotva, 6s alapos vizsgirlat utrin kertiltek be m6dosit6sk6nt M egyes hatdrozatok

szdvegez6sdbe. A Bizotts6g minden tagja nev6ben szeretn6m megkdszdnni a hozz{trk be6rkezett

j 6indulatri, j 6hiszemii 6s 6pit6 j ellegri 6llampolgari 6ll6sfoglal6sokat.

Ndhriny kiv6telt lesziimitva, a v6ros jegyzlje, Kulcsiir Tiinde asszony az <isszes til6siinkdn

rdszt vett, segitette a hatixozattervezetek megvitat6silt 6s 6szrev6teleinket tov6bbitotta a

szakapparStusok fel6. Jegyzo asszonnyal a 2015-<is 6vben is nagyon j6 6s eredm6nyes

munkakapcsolatunk volt. Sz6mos alkalommal M alarendelt int6zm6nypk igaz:gat6i, az

igazgat6sdgok vezet6i, igazgat6k 6s szak6rt6k is meghivrlst kaptak a bizottsitg til6seire, akik

segitettek a be6rkezett hatdrozattervezetek vagy rlllampolgrlri 6szrev6telek meg6rt6sdben,

elemz6s6ben 6s megvdlaszolilsihan. T<ibb alkalommal kdzris iildst tartottunk a Gazdasdgi

bizotts699al
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Orvendek, hogy tavaly 6ta anyanyelven kezdttik a bizotts6gi iil6seket tartani, a

6ltal szavatolt tolm6csol6s lehet6s6g6vel. Ordmdmre szolg6lt tov6bb6, hogy nem volt ofian

s6relem, nem 6rkezett be olyan panasz a bizottsfughoz, anely az aLapvetf emberi jogok 6s a

munkajog tertilet6r6l tart volna fel hirlnyoss6gokat, probl6mrikat.

Nagyra 6rt6kelem, hogy a Bizotts6g kellemes l6gkdrben dolgozhatott, tfiat adva a szabad

v6lem6nynyilvrlnit6snak, a torv6nyt minden kOrtilm6nyek ktizOtt betartva. A Bizotts6g tagjai k<izti

viszony a k<ilcsdnds tiszteleten alapult, 6s 6rezhet6 volt, hogy mindenki a kdzdss6g min6l jobb

szolgillatfuak szellem6ben jfut el munk6ja sor6n.

Tisztelettel,

06.03.2016


