„iSEPSI Parlament”
A Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Parlament házszabálya

1.FEJEZET. Az „iSEPSI Parlament” általános kerete
1. cikk.

A Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Parlamentet (a továbbiakban: „iSEPSI Parlament”) a Sepsiszentgyörgyi
Városi Tanács hozta létre, és Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatala koordinálja a helyi közösség
fiataljainak az őket érintő döntésekbe való bevonását célzó részvételi megközelítések részeként.

2. cikk.

Az „iSEPSI Parlament” egy részvételi mechanizmus, amely a 350/2006-os törvény (ifjúsági törvény)
rendelkezéseinek figyelembevételével jött létre, amely a megyei önkormányzatok számára speciális
feltételeket fogalmaz meg a helyi ifjúsági tanácsadó testületek létrehozására.

3. cikk.

Az „iSEPSI Parlament” figyelembe veszi a 9. európai ifjúsági célkitűzést is, amely kifejezetten a
fiatalok részvételét célozza, nevezetesen a fiatalok demokratikus részvételének és szerepvállalásának
fejlesztését, valamint az ifjúsági terek biztosítását a társadalom valamennyi ágazatában, abból
kiindulva, hogy a fiatalok alulreprezentáltak az őket érintő döntéshozatali folyamatokban, noha
részvételük kulcsfontosságú a demokrácia szempontjából. Közösségi infrastruktúrához való
hozzáférésre van szükségük, hogy támogassák személyes, kulturális és politikai fejlődésüket.

4. cikk.

Ez a részvételi mechanizmus különösen 2022-ben, az Európai Ifjúsági Év keretében kel életre,
amelyet az Európai Bizottság azért hirdetett meg, mert különös figyelmet kell fordítani a fiatalok
előtt álló kihívásokra, mivel az európai társadalom kezd kilábalni a COVID-19 világjárvány
csúcspontjáról.

2.FEJEZET. Az „iSEPSI Parlament” és kiegészítő egységeinek tagjai
5. cikk.

Az „iSEPSI Parlamentben” való részvételre jogosult minden olyan fiatal, aki betöltötte a 14. életévét,
és a mechanizmushoz való csatlakozási szándékának kifejezésekor még nem töltötte be a 35.
életévét, amennyiben Sepsiszentgyörgyön él, tanul vagy dolgozik, vagy amennyiben rendelkezik
sepsiszentgyörgyi lakcímmel.

6. cikk.

Az „iSEPSI Parlament” a következőképpen strukturálódik: Plénum, Tanácsadó Testület és
Társirányítás.

7. cikk.

A 6. cikkben felsorolt strukturális elemek a folyó év május 2-án kezdődő és a következő év május 1jéig tartó 12 hónapos időszakra jönnek létre.

8. cikk.

Kivételesen a Parlament megalakulásának időpontja 2022-ben augusztus 29-30., hivatali ideje 2023.
május 1-jéig tart.

9. cikk.

Az ebben a részvételi mechanizmusban részt venni kívánó fiatalok az „iSEPSI Parlament”
koordinátora, a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által minden évben közzétett felhívásra
válaszolva fejezhetik ki szándékukat. A korábbi években már felvételt nyert tagok a résztvevők
kezelési mechanizmusán keresztül egyszerű értesítéssel megújíthatják tagságukat, és nem kötelesek
szándékukat teljes mértékben újra kifejezni.

3.FEJEZET. Plénum
10. cikk. A Parlament Plénuma mindazokból a személyekből áll, akik egy naptári évre szóló részvételi
szándékukat kinyilvánították, és akik megfelelnek a 5. cikkben felsorolt kritériumoknak.
11. cikk. A Plénum évente legalább kétszer ülésezik, hogy az önkormányzat ifjúságpolitikáját érintő stratégiai
fontosságú döntéseket hozzon.
12. cikk. A Plénum javasolt témáit a társirányítási egység készíti elő, és a tanácsadó testület hagyja jóvá. A
teljesség igénye nélkül a tárgyalt témák kapcsolódhatnak a fiatalokkal való konzultációhoz a
fiatalokat célzó helyi stratégiák kialakításával és végrehajtásával kapcsolatban (beleértve a külön
ifjúsági stratégiát, ha van ilyen), az ifjúsági terek fejlesztésével kapcsolatos döntésekhez, a fiatalok
szakmai és pénzügyi támogatásának mechanizmusaihoz a településen, vagy a közvetlenül a
fiatalokat célzó tematikus évek kulcsfontosságú témáinak kezeléséhez.
13. cikk. A Plénum önszerveződő döntéseket hozhat, egyszerű többséggel, mind a munkaülések előkészítése,
mind azok lebonyolítása tekintetében. Ezek a határozatok kiegészítik ezt az eljárási szabályzatot, de
nem lehetnek ellentétesek ennek egyetlen cikkével sem. A Plénum által megszavazott döntések
alapján készült Akciótervet a Plénum a Tanácsadó Testület elé terjeszti az ülést követően.

4.FEJEZET. Tanácsadó Testület
14. cikk. A Tanácsadó Testületet évente, május 2-tól a következő év május 1-jéig tartó hivatali idővel,
véletlenszerű sorsolással választják meg, amelynek során 30 fiatalt jelölnek a Testületbe a plenáris
ülés azon tagjai közül, akik véletlenszerű kiválasztás esetén is kifejezték hajlandóságukat a
Testületben való szolgálatra.
15. cikk: A sorsolás alapvetően a tanácsadó testületben való részvétel sorrendjében történő lista kialakítását
jelenti, amely a 30 fiatalból álló listát alkotja.

16. cikk: A sorsolásnál figyelembe kell venni a nemek közötti egyensúlyt, amely szerint az igazgatótanácsnak
legalább 40%-ban nőkből és 40%-ban férfiakból kell állnia. Ugyanakkor a 14-18 éves, 19-24 éves,
25-29 éves és 30-34 éves kategóriák esetében figyelembe veszik a korcsoportok egyensúlyát. Így
minden kategória legalább 15%-os kvótával vesz részt a Tanácsban, kivéve azokat az eseteket,
amikor a plenáris ülésnek nincs olyan tagja, aki képviselhetné valamelyik csoportot.
17. cikk. A Tanácsadó Testület legalább negyedévente ülésezik a Polgármester, az Alpolgármester, vagy a
Társirányítás tagjainak javaslatára, a Plénum által előterjesztett Akcióterv megvitatására, lévén, hogy
ő van birtokában a kivitelezés eszközeinek, és módjának.
18. cikk. A Tanácsadó Testület üléseit megszervezheti személyes jelenléttel, vagy hibrid, és online formában
is a Polgármester, az Alpolgármester, vagy a Tanácsadó Testület tagjai javaslatára. A Tanácsadó
Testület egyszerű többséggel dönt.
19. cikk. A Tanácsadó Testület foglalkozhat a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és az alárendelt
intézmények projektjeinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos operatív kérdésekkel,
amennyiben azok közvetlenül érintik az ifjúsági generációt. A Tanácsadó Testület a Plénum által
hozott határozatok végrehajtását is nyomon követi.
20. cikk. A Tanácsadó Testület megbízza a Társirányítást az általa hozott határozatok operatív
végrehajtásával.

5. FEJEZET. Társirányítás
21. cikk. A Társirányítás egy olyan együttműködési mechanizmus, amely megvalósítja a Plénum és a
Tanácsadó Testület által hozott döntéseket, annak érdekében, hogy a fiatalokat közvetlenül célzó
intézkedéseket és politikákat javasolnak, egy a Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsa elé terjesztett
javaslat által.
22. cikk. A Társirányítás 4 személyből áll, akiket a Tanácsadó Testület tagjai közül választanak, nevezetesen
egy-egy személy a 14-18 éves, 19-24 éves, 25-29 éves és 30-34 éves korosztályokból, 2 személy,
akiket Sepsiszentgyörgy Város polgármestere jelöl a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal
részéről, akik közül az egyik az ifjúságért felelős alpolgármester, és 2 személy, akiket
Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsa jelöl a helyi tanácsosok közül.
23. cikk. A Társirányítás keretében hozott bármely határozatot a 8 tagból legalább 6 tag és a Tanácsadó
Testület 4 tagjából legalább 3 tag jelenlétében, egyszerű szavazattöbbséggel kell elfogadni.
24. cikk. A Társirányítás szervezhet fizikai üléseket és hibrid vagy online üléseket is. Az ifjúságért felelős
alpolgármester vagy a tagjai bármelyikének javaslatára a Társirányítás szükség esetén összeül.

6. FEJEZET. Kiegészítő végleges rendeletek

25. cikk. Az „iSEPSI Parlament” egy határozatlan időre és egy jövőbeli, ezen rendelet módosításával járó
döntésig létrehozott részvételi megközelítés, jogi személyiség nélkül.
26. cikk. Mivel innovatív jellegű, ezen részvételi mechanizmus lehetőségét a Sepsiszentgyörgyi Városi Tanács
évente felülvizsgálja az ifjúságért felelős alpolgármester jelentése alapján. Az elemzést követően
döntéseket lehet hozni ezen rendelet és implicite az egész részvételi mechanizmus módosításáról
vagy teljes eltörléséről.
27. cikk. Ebben az értékelésben és elemzésben figyelembe vesszük az „iSEPSI Parlament” döntéshozatali
folyamataiban részt nem vevő szakértők és profilszervezetek véleményét is, amelyekkel a
Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és a Városi Tanács együttműködési kapcsolatokat alakított
ki.
28. cikk. A meglévő együttműködési kapcsolatok alapján különböző eszközöket és munkamechanizmusokat
terveznek, hajtanak végre és aktiválnak, hogy támogassák a különböző munkafolyamatokat ezen
részvételi megközelítésen belül mind a fiatalok tájékoztatása és a velük való konzultáció, mind pedig
az aktiválás, az együttműködés és a felhatalmazás szintjén, hogy a fiatal résztvevők rendelkezzenek
a döntéshozatalban való bevonódáshoz és részvételhez szükséges készségekkel.
29. cikk. A részvételi mechanizmust szolgáló minden munkamechanizmust vagy közigazgatási határozatot
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata kiegészítő magyarázó útmutatók formájában mutatja be. A
teljesség igénye nélkül utalhatnak a Plénum tagjainak végleges listájának közzétételére, a tagok
sorsolásáról szóló határozatra, valamint az alábbiakra
30. cikk. A Polgármesteri Hivatal technikai titkárságot biztosít az „iSEPSI Parlament” számára az ifjúságért
felelős alpolgármester kabinetjén és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal apparátusán belül
működő Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Iroda irodáján keresztül.
31. cikk. E rendelet első hivatalos változatát a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács ülésén fogadták el a 277/2022
számú, 2022. július 5. keltezésű határozattal.

