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Az egyetlen erőforrás, amelyre egy társadalom támaszkodhat, azt azok 
a törvények jelentik, amelyek alapján a társadalmat kormányozzák. A 
természetes és a humán erőforrásoktól eltérően, a törvények a társadalom 
alkotásai, ezért relatív gyorsan és korlátlan mennyiségben hozhatóak 
létre. Minőségi törvényi keretet létrehozni, és azt betartatni viszont sokkal 
nehezebb.

A jelenlegi törvényi környezet, amelyben a marosvásárhelyi adminisztráció 
működik egy hiányos nemzeti törvénykezési normát feltételez, amely tág 
teret biztosít a jogszabályok különböző, egymástól eltérő értelmezésének, 
valamint fontos problémák megvitatását, azok kezelését mellőzi. A mérleg 
másik serpenyőjébe kerülnének azok a nemzetközi egyezmények, amelyeket 
Románia ratifikált, és amelyek, legalábbis a jelenben, a jogállam romániai 
működésének a garanciáját jelentik.

A provokáló környezet dacára még mindig él a remény, hogy a Románia által 
ratifikált nemzetközi normáktól egészen a polgármesteri rendelkezésekig 
mindent magába foglaló jogrendszer a törvények helyes alkalmazásával 
javítható lenne. Minket most az érdekel, hogy miként lehet javítani azokon 
a jogi normatívákon, amelyet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
és a Marosvásárhelyi Tanácsi Testület – mint törvényhozói és végrehajtói 
hatalommal bíró jogi személy – hoz létre és alkalmaz.

Előfeltételek



● A Marosvásárhelyen hatályban levő helyi jogszabályi keretek fejlesztése.
● A helyi hatóságok által létrehozott összes, illetve a még tervezési stádiumban 
levő jogi normatívák figyelemmel kísérése.
● A törvényi normatívák elemzése, és – szükség esetén – módosítása, még azok 
elfogadását megelőzően, egy helyi hatóságoktól független jogi összehasonlító 
módszert alkalmazva
● A hatályban levő helyi normatívák elemzésének kidolgozása, és konkrét 
javaslatok vagy továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok elfogadása, amelyek 
helyi hatóságoktól független szakmai véleményre alapulnak.
● A polgárok részvételének ösztönzése az önkormányzati döntéshozatali 
folyamatban. 
● A város hosszú távú fejlesztési terveivel kapcsolatos szakmai tudás 
elérhetővé tétele (Általános Településrendezési Terv (PUG) vagy a szakmai 
testületek tevékenysége).
● A civil társadalmi szereplők (úgy a természetes, mint a jogi személyek) 
tájékoztatása, oktatása és igény esetén tanácsokkal való ellátása a polgári 
szabadságjogokkal kapcsolatban.

A projekt okai és célkitűzései



A BID egy végrehajtó, és egy döntéshozói testületből áll. A végrehajtó testület 
tagjai a Polgármesteri Hivatal által jelenleg is alkalmazott jogtanácsosok, míg 
a döntéshozói testületet csak a Marosvásárhelyen aktív szerepet játszó civil 
szervezetek képviselői alkotnák.

Létrehozás



A jogtanácsosok hatásköre:

● Biztosítja a döntés, valamint a folyamatban levő helyi rendelkezések tervezetéhez kötődő 
információk átláthatóságát.
● Elektronikus úton naponta küld tájékoztató információkat a döntéshozó testület számára a 
Polgármesteri Hivatal munkájáról (pl.: a vitatott rendelkezésekkel kapcsolatban), valamint a 
nemzeti jogalkotásban megjelenő újdonságokról.
● A fenti feladatok elvégzéséhez jogi segítséget nyújt a jelenlegi információközlő rendszer 
megújításához például úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal összes forgalomban levő dokumentumát 
digitalizálja, amely a román jogszabályok szerint lehetséges egy megfelelő dokumentum-
menedzselési rendszerrel, illetve a törvényi előírásoknak megfelelő elektronikus archiválással. 
● Jogi segítséget nyújt olyan online felületek létrehozására, amelyen a város polgárai nyílt vitákat 
folytathatnak, illetve javaslatokat nyújthatnak be. Ennek a felületnek ugyanakkor biztosítania 
kell a petíciók elindításának lehetőségét is –  felhasználóbarát formában.
● Jogi támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatal által tárgyalt rendelkezések véleményezéséhez, 
még azok elfogadása előtt.
● Jogi segítséget nyújt a meglévő rendelkezéseket javítani szándékozó javaslatok kidolgozásában.
● Jogi tanácsadást nyújt a polgároknak bármilyen területen, amely a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységével összefüggő törvényeknek betartásával kapcsolatos. Ezt a városlakókkal való 
közvetlen kapcsolattartás útján, illetve a hivatalosan iktatott, vagy az online felületen érkezett 
petíciókra adott válasszal kívánja elérni.

Működési elvek



A döntéshozói testület:

● A Marosvásárhelyen tevékenységet folytató civil szervezetek által delegált 
képviselőkből áll, amennyiben érdeklődést mutatnak arra, hogy részt 
vegyenek a BID munkájában.
● A döntéshozói testület tagjai havonta egyszer, szükség esetén akár több 
alkalommal is összeülnek.
● A gyűléseken meghozott döntések törvényesnek minősülnek azzal a 
feltétellel, hogy az összes tag időben értesítve lett a gyűlés időpontjáról és 
helyszínéről
● Az ülések nyitottak, bárki részt vehet a megbeszéléseken, függetlenül a vita 
tárgyától. A város minden lakójának joga van véleményt formálni bármilyen 
témát illetően, a felszólalási időkeretet betartva. Ez alól nincs kivétel.
● A döntések a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű többségével születnek.
● A szabad vitát lezáró szavazást követően a civil szerveztek képviselői adják 
meg a BID dokumentumainak végső formáját
● A Polgármesteri Hivatal, vagy külső finanszírozók által rendezett pályázatokon 
való sikeres szereplés segítségével, olyan tevékenységeket, projekteket, 
vagy információközlő és oktatási programokat szerveznek a civil társadalom 
részére (úgy a fizikai személyeknek, mint a jogi személyek számára), amelyek 
a polgári szabadságjogokról világosítja fel őket.



● A BID gyűléseket élőben közvetítik online, ún. livestream 
szolgáltatás segítségével.
 
● A BID által kiadott összes dokumentum és átirat, a 
lehető legrövidebb időn belül megjelenik az iroda online 
felületén, a Polgármesteri Hivatal titkárságának egyik, 
erre a célra kinevezett osztálya által.

● BID negyedévente részletes jelentést bocsát ki saját 
tevékenységéről, beleértve a pénzügyi tevékenységét 
is, ezt a Polgármesteri Hivatal titkárságának erre a 
célra kinevezett osztályának, és a BID jogi testületének 
segítségével teszi.

A BID tevékenységéhez
kapcsolódó egyéb megjegyzések



A jogi tanácsosok testületének finanszírozása kizárólag 
a helyi költségvetésből valósul meg, míg a döntéshozói 
testület önkéntes (fizetés nélküli) alapon működik, vagy 
(komplexebb tevékenységek esetén) külső, vissza nem 
térítendő támogatók bevonásával. A Polgármesteri 
Hivatalnak lehetősége nyílik finanszírozni e testületet, de 
kizárólag oly módon, hogy társfinanszírozóként utólagos 
segítséget nyújt a BID által megnyert vissza nem térítendő 
támogatásokhoz. 

A tevékenység finanszírozása


