
 
Beszámoló  

a 2016-2020 közötti megyei önkormányzati képviselői munkámról 

 

Köszönettel kezdeném beszámolómat. Köszönöm az MKT tagjainak, hogy 2016-ban a 

rangsoroló küldöttgyűlésen a 4-ik helyre rangsoroltak az RMDSZ megyei Tanácsosi listán és 

köszönöm a Kolozs megyei magyarságnak, hogy választási részvételével lehetővé tette, hogy 7 

megyei tanácsosa legyen az RMDSZ-nek Kolozs megyében. 

1. A megyei tanács alakuló ülésén, az RMDSZ frakció javaslatára, megválasztottak a 

mandátum igazoló és szavazatszámláló bizottságba. Ennek a bizottságnak a feladata a megyei 

tanácsosok mandátumának igazolása és bármilyen belső választás, szavazás esetén a szavazatok 

számolása. Az elmúlt 4 évben bőven akadt munkája a bizottságnak, mivel nagyon sokszor 

változott a tanács összetétele. 

2. A megyei tanács keretén belül 7 szakbizottság működik. Ezek közül én a 7-es számú 

mezőgazdasági bizottság tagja és egyben elnöke vagyok. Az elmúlt 4 évben 55 szakbizottsági 

ülést vezettem amin közel 1.000 határozattervezetet tárgyaltunk meg. 

3. A megyei tanács alárendeltségébe tartozó intézmények, gazdasági társaságok 

vezetőségi tanácsát kiválasztó bizottság tagjaként részt vettem mindegyik gazdasági társaság 

vezetőségi tanács jelöltjeinek vizsgáztatásán, majd ezt követően azokon az egyeztető 

tanácskozásokon ahol a teljesítmény kritériumokat, valamit az ezek megvalósítása esetén járó 

teljesítményarányos fizetéseket egyeztettük. (ezek a cégek - UNIVERS T, AGRO 

TRANSILVANIA, TETAROM, CLUJANA, REPÜLŐTÉR, ÖRZŐ-VÉDŐ CÉG, MEGYEI 

ÚTÜGY). Az elmúlt 4 évben számos gyűlést tartottunk és vizsgáztattunk, mivel gyakran 

változott a vezetőségi tanácsok összetétele. Sőt volt olyan eset is, hogy nyertes per után a 

leváltott vezetőségi tagokat visszahelyezték funkciójukba. 

4. Több bizottság kinevezett tagjaként, én képviselem a megyei önkormányzatot az Agro 

Transilvania RT tulajdonosi közgyűlésein. Jelen voltam minden közgyűlésen, ahol hatékonyan 

igyekeztem segíteni a kereskedelmi központ munkásságát, odafigyeltem, hogy a gazdasági 



 
mutatók a lehető legjobbak legyenek és a következő évekre szóló fejlesztési tervek 

kidolgozásában is aktív szerepet játszottam. Itt jegyezném meg, hogy az Agro Transilvania RT 

mindig nyereségesen zárta a pénzügyi évet.  

5. A Területi Közbiztonság Hatóságának (ATOP) tagjaként rendszeresen részt vettem ezen 

hatóság havonta megtartott gyülésein. Kolozs megye és ezen belül Kolozsvár fejlődésével, 

lakosságának növekedésével, a megrendezésre kerülő különböző események, rendezvények 

szórakoztató, kulturális tevékenységek, sportesemények stb. révén megnőtt a felelősségük és a 

munkájuk a rendvédelmi szerveknek is mint a rendőrség, csendőrség, tűzoltóság stb. akiknek 

feladatuk ezen rendezvények biztonságos lebonyolításának felügyelete. Az elmúlt 4 évben  

maximális odafigyelést tapasztaltam ezen intézmények részéről a különböző, felmerülő 

problémák minél hatékonyabb és gyorsabb megoldása iránt.  

6. A Kolozs megyei termékek – Produs de Cluj – vezetőségi tanácsának is tagja vagyok. A 

kolozsvári termékek népszerűsítésével foglalkozó Produs de Cluj lehetőséget biztosít a a Kolozs 

megyei kistermelőknek, kézműveseknek, hogy termékeiket megismertessék egész Erdélyben és 

egyuttal ezek értékesítésében is segítséget nyújt többek között az online felületen is. 

Megyei tanácsosként részt vettem a testvérmegyei kapcsolatok ápolásában is így 

meghívásunkra többször volt Kolozsváron a Hajdú-Bihar megyei tanács vezetősége és mi is részt 

vettünk legutóbb Debrecenben, az ujraválasztásuk alkalmából szervezett beiktatási ünnepségen.  

A megyei tanácsosi tevékenységem mellett az elmúlt 4 évben részt vettem a Kolozs 

megyei RMDSZ által szervezett különböző rendezvényeken és a megyei, városi közéletben is. A 

teljesség igénye nélkül megpróbálom felsorolni ezek közül a legfontosabbakat. 

Részt vettem a különböző kampányokban: helyi választás, parlamenti választás, európai 

parlamenti választás, elnökválasztás. Az aláírásgyűjtésekben is kivettem a részem a fenti 

választásohoz szükséges aláírások gyűjtésében, valamint a Minority Safepack és az Európai 

polgári kezdeményezés a nemzeti régiók védelmében aláírásgyűjtésben. 

Minden évben részt vettem a nemzeti ünnepeink megünneplésében, úgy a városban mint 

vidéken (Március 15, Augusztus 20, Október 23), és egyéb rendezvényeken mint a magyar 



 
kultura napja, 500 éves reformáció, vallásszabadság első kinyilvánításának 450 éves evfordulója, 

Szent Bertalan napi megemlékezések Széken, Kolozsvári Magyar Napokon 

templomszenteléseken, falunapokon, farsangi és szüreti bálokon, RMDSZ tisztújításokon, 

előválasztásokon. 

KOLOZSVÁR, 2020.06.20 

        LŐRINCZI ZOLTÁN 


