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Besz6mol6

Kov6cs Istv6n sepsiszentgyorgyi onkorm6nyzati k6pvisel6 2008-6vi onkormdnyzati
munk6j616l

A helyhat6s6gi vfllasztilsokon a Magyar Polg6ri Pdrt list6j6n jutottam onkorm6nyzati

mand6tumhoz ds a legnagyobb -kilenc tagot szdml6l6- MPP-s kdpvisel6i csoport

frakci 6v ezet6je v agyok
l.Frakci6tev6kenys6g
Frakci6v ezet6i min6sdgemben a tan6csfildsek el6tt rendszeresen osszehivtam a

frakci6gyfil6seket 6s a hatdrozattervezeteket az MPP frakci6 programj6nak 6s

v6rosfej leszt6si strat6gi 6j 6nak fi gyelembe vdtel6vel megvitattuk .

Az elmult 6vben frakci6nk c6lkitiizdse az volt,hogy a politikai ndzeteink 6rv6nyesftdse

mellett,min6l hatdkonyabban tudjunk dolgozni v6rosunkdrt, megpr6b 6lva behozni az

ut6bi 6vekben tapasztalhat6 lemarad6st Ennek 6rdekdben els6dleges cdlkit(iz6siink nem a

politikai konfrontdci6 volt, hanem az egyiittmfikodds 6s t6mogattunk minden olyan

kezdemdnyezdst a polgSrmester 6s bdrki rdszdr6l ami ezt a c6lt szolgillta, de ellene

szegiilttink minden olyan hatirozati javaslatnak ami meggy6z6d6stink szerint nem a vdros

6s a v6laszt6k drdekeit szolg6lta.
Ilyen 6rtelemben saj6t javaslatot terjesztetttink be aviz 6s koztisztatilgi dijjak, valamint a

parkol6si dijjak enyhdb m6rtdkti felemel6sdre mint ami az RMDSZ frakci6

el6terSesztds6ben szerepelt,de sajnos az RMDSZ a mds pdrtok k6pvisel6ivel osszefogva a

saj6t el6terjesztdseit vitte kereszti.il.Voltak esetek azonban amikor sikeri.ilt saj6t m6dosft6

javaslatainkat elfogadtatni.pl a korcsojap6lydk bel6pti dijj6t sikertilt a javaslathoz k6pest

tobb mint S\Vo-al alacsonyabb v6ltozatban elfogadtatni.
y1lasztdsi igdretiinkhoz h(ven frakci6nk legfontosabb c6lk,rtuz6se volt az auton6mia

referendum el6k6szit6se 6s a megye kozigazgat6si hat6rainak m6dos(t6s6t c6lz6

referendum kifr6sr{r6l sz6l6 hatfrozatr javaslat el6terjesztdse. Sajn6lattal vettiik

tudom6sul, hogy a novemberi gyfldsen benyujtott hatdrozati javaslatunkat a roman

k6pvisel6k ellens zavazatdval 6s az RMDSZ-es frakci6 tart6zkod6s6val elutasitott6k.

2.Bizottsfgi munka
.A dont6shozatal el6k6,szit6s6ben a kultur6lis-oktat6si,6s a v6rosrenddszeti bizotts6gban

v6llaltam feladatot:
R6szr veuem mindk6t bizottsdg rendkfviili 6s rendes tan6csfil6seket el6kdszit6

munk6j6ban valamint a bizotts6gi tags6gb6l ad6d6 feladatkoroket l6ttam el.

a.Urbanisztikai bizottsdg
Az urbanisztikai bizotts6g a tan6cstil6sek anyag6nak v6lem6nyezdsdn tulmen6en

tan6csi,il6sekt6l fiiggetleniil is osszeiilt ktilonboz6 v6rosrenddszeti, engeddlyezdsi

k6rd6sek megvitat6sdert 6s gyakran terepre is kisz6lt a helyszinen megvizsg6lni a

felmeriilt k6rddseket.Ebben a bizotts6gban sikeri.ilt tobb v6rosrenddszeti kdrd6sben 6lli{st

foglalni a vdros 6pitett arculata 6s egdszsdges kornyezete 6rdek6ben.

b.Kultur6lis-oktalisi bizottsdg
Az ebben a bizottsdgban kifejtett munka szerves rdszlt kdpezi az oktatdtsi 6s kultur6lis

intdzmlnyek vezet6tan6csaiban kifejtett tev6kenys6g. .
pn a Godri Ferenc Altal6nos Iskola, A Reform6tus Koll6gium 6s a Berde Aron

Szakkoz6piskola valamint a Tam6si Aron Szinhdz vezet6tan6cs6ban veszek t6szt.



Az 6sz folyam6n kozvetftettem a Godri Ferenc iskola vezetdsdnek egy rom6n oszt6llyal

kapcsolatos beiskoldzdsi gondjait a tanfeli.igyel6seg fel6 6s sikeriilt megoldani a

nehdzsdget.
A kulturdlis bizotts6g vezet6je -Kereszt6ly kma f6tanfeltgyel6- kezdem6nyezte az

iskol6k korzetesftdsdnek beindit6s6t,6s erre a c6lra egy hat6rozati javaslat el6kdszit6s6t,

amit szem6ly szerint sem 6s az MPP frakci6ja szintjdn sem t6mogattam.mivel feud6lis

jellegti megkdt6snek tekintem a tanint6zetek megv6lasztds6ban. December folyam6n

lak6ss6gi meghallgat6st szerveztem e tilrgyban az MPP frakci6ja nev6ben, ahol a

lak6ss6g kifejthette vdlemdnydt 6s nyilv6nv al6vd vdlt, hogy a lak6ss6g tobbsdge a

k6rzetes(t6s ellen van. Tal6n ennek a kdzmeghallgat6snak is tulajdonfthat6, hogy e

t{rgyban a kezdemdnyez6 nem nyujtott be hat6rozattervezetet hanem a tanfeltigyel6s6g

hat6skordben igyekszik megval6sftani a korzetesft6st. Az elkdpzelds kivitelezds6be

bedpftett6k azokat az elkdpzel6seket amelyek a tertileti megkotottsdgeket

enyhftik. Nyomon kovetj tik az intdzked6 s megv al 6 sit6s6t.

A kultur6lis bizotts6g tagjakdnt rdszt vettem a kulturdlis int6zm6nyek koltsdgvet6si

igdnyeinek a megvitatds6ban 6s azon voltam ,hogy ezeknek M intdzmnyeknek a

lehet6s6gek szerint biztosftsa az onkormdnyzat a legjobb mfikoddsi feltdteleket.

B i zott s 6gi mu nk 6m r 6szdt kdp ezte a ku lturdl is p 6ly azato k tdmo gat6s 6n ak elb i 161 6s a.
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