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Akoz- 6s mag6ntertilet igazgatdsi, vagyonkezellsi, gazdasilgi, kolts6gvet6si,

penzigyi, mezlgazdas6gi 6s r6gi6fejleszt6si szakbizotts6g roviden: gazdasflgi

bizottstrg- elnoke 6s tagja -

valamint a tertletrendez6si, v6rostervez6si, kornyezetv6delmi 6s turisztikai

szakbizottsirg - roviden : urbanisztikaibizotts6g -lagSavagyok a 2008-as megvSlasztit-

som 6ta.

A kdt brzottsfry a megfiatalodott v6rosvezet6ssel cisszedolgozva a leghat6konyabb jelzot

6rdemelte ki.

Ekkort6l az addig elkezdett munka felgyorsrilt. A mdr elkezdett 6s megnyert utca-

fehijit6si program ( Csiki-Templom-Korosi Csoma S6ndor-Pall6 utca ) megval6sult.

A kcizponti Park munk6lat ai befejez6dtek.

Ujabb 6s rijabb pillydzatok k6sziiltek el melyek a bizotts6gokban megvitat6dtak,

ifitdr gy aI6dtak, elnyerv6n v6gs6 form6j ukat.

A v6ros dinamikusabb fejl6d6se 6rdek6ben egy nagyobb hitel felv6tel6re volt

sziiks6g. Ennek a folyamatnak aktiv rdszese voltam abizottsilgokban.

Felel6s6gteljes az olyan bizottsSg irtnyttfsa amely a kolts6gvet6sr6l, pilyLzati

p enzel<r ol, vagyonr oI hoz dcint6 s eket, e s etenkdnt e I I envd lem6nyek dac ir a.

Az esetek nagy r6sz6ben sikertilt a v6lem6nyeket a fejl6d6s, a v6ros 6rdek6nek trfnyilba

Sllitani.

A mindenkori 6vi- kolts6gvetds 6tbesz6l6se, az lrintett, illet6kes felek meghallgat6sa

szilmtalanvit6t eredm6nyez. Mennyit sz6njunk kultrir6ra, sportra, fejleszt6sre,

szoci6lis probl6m6kra, iskol6kra, ezek olyan feladatok amelyeket csak j61 dtgontoltan

ke1l6 megfontolSs ut6n lehet eldcinteni.

A helyi ad6k- illet6kek meghat6rozdsa, v6lem6nyez6se, oly m6don, hogy a torv6ny 6ltal



meghat5rozott 6rt6k 6s a lak6sfrg- avfilalkoz6k- ig6nye 6s 6rdeke a racionalit6s hatfrfn

tal6Ikozzon.

Meggy6z6d6sem mellett illItam ki amikor a jogi szem6lyek 6piiletad6j inak megha-

tdrozds6r6l dontottiink, a torv6ny 6ltal megengedett 1,8 % helyett I,2 Vo-ot 611apit-

v6n meg.

A helyi ad6k minden 6vi meghatSrozdsa felel6s6gteljes feladat mivel a v6ros bev6teli

forr6sai 6s a kiad6sok szintentartSsa nehezen osszeegyeztetheto.

Az R.M.D.SZ. korm6nypolitik6j 6nak 6s a v6rosvezet6snek koszcinhetoen az

elmrilt n6gy 6v korm6nyt6mogatotts6ga nagyon j6 volt.

A v6rosi tan6cs szempontj 6'bol ez a ndgy 6v a munk6r6l sz6lt.

Strat6giai szeml6letv6lt6s volt a Koztisztas6gi- Sz6llit6si- v6llalatokn6l valamint a

Kozmrivekn6l is.

A Koztisztasilgi vitllalat irjabb strategtdja amr a saj6t erob6l val6 fejleszt6st

irfunyozta e16 sikeresnek bizonyrilt, hiszen a vdllalat tudott olyan beruhdzdsokat

eszkozolni amely a v6ros tisztasdgan megldtszik. Gondolok itt a tehnikai felszerelts6gre

valamint a siilyesztett szemetesekre.

A Kozsz6llit6si v|llalat t\ vezetos6gdnek sikeriilt tevdkenys6gtiket emberko -

zellbbd tenni fj kornyezetbarilt buszok v6s6r16s6va1.

A Kcizmrivek 6tszervezdse megteremtette a lehet6s6get egy 86 mi11i6 eur6 6rt6kii

megyei szintijberuhSzSshoz, amelyb6l v6rosunk viz- es csatorna- h6lSzat6nak fehijit6sSt

6s kib6vit6s6t tudja megval6sitani - 39 mi11i6 eur6 6rt6kben.

A bizotts6gi munk6t irgy ir6nyitottam 6s ir6nyitom,hogy a felmeriil6 probldmSkat

szem6lyesen me gbeszdlj iik az lrintett felekkel.

A,bejegyzettk€,rl,seket nyilt iil6seken vitatjuk ffieg, ,ahol a felek elmondhatj6k 6rveiket

azok ismeret6ben szi.iletnek meg a szakbizotts6g dont6sei.

Soksz6r meriil fel teriilet vagy ingatlan elad6si vagy megvds6rl6si elbir6lnival6, amikor

a dont6s az egyedi esetre vonatkoz6 osszes t6ny ismeret6ben 6s m6rlegel6se ut6n

sziiletik meg. Itt emliten6m meg a: az Olt Turisztikai Rt. ; a Bravcof; ingatlanj6nak

megv6s6rl6sitt, a gr.Mik6 Imre utcai ingatlan cser6t, a Szabadsilgtdr utcai-, Templom

utcai-, megv6s6rl6sokat, valamint a Pall6-, Horea Cl.Cr.- utcai ingatlanok elad6sdt.



Ezen 6s m6s, valamennyi dont6s meghozatalakor a vdros a kcizoss6g 6rdekeit

tartom a legfontosabbnak, m6rvad6nak.

2009 november6ben a Kiskunhalas v6rosi onkorm6nyzatmeghivdsitra egy 12 f5s

fi atal v ilIIalko z6 i cs ap at lirto gatisdt is me gsze rve zte m.

Al6togat6s c6lja a testvdrtelepiil6s gazdasdgi 6let6nek megismer6se volt.

Ez alkalommal ardsztvev6k tal6lkoztak a vend6gfogad6 V6ros viilalkoz6ival,ellfttogat-

tunk a hullad6k feldolgoz6 telepre valamint m6s kis villalkozilsokhoz.

R6di6s kolleg6ink betekint6st nyertek a Halasi stridi6 6Iet6be.

Ameghiv6k j6volt6b6Irf,sztvettiink egy tal6lkoz6n ah6l Szabadkai vdllalkoz6kkal

folytathattunk p 6rb esz6det.

Minden 6vben r 6,sztv eszek a testv6rtelepiil6sek bizo tts ilgainak fo gad6s 6n.

Ezen alkalmak mindig hasznos tapasztalatcser6k is egyben.

Elmondhatom, hogy egy j6 csapatban dolgozom, ahol 6szint6n kifejthetem

v6lem6nyemet 6s hasznos tev6kenys6get folytathatok v6rosom6rt.

Az urbanisztikai bizotts6g tagjak6nt r!,sztvettem v6rosunk 6ltal6nos fejleszt6si terv6nek

a kivitelez6s6ben ( P.U.G. ), amelyet azitt 616 6s alkot6 szakemberekkel 6tbesz6ltiink a

bizotts6gi iil6seken, fgy szabva meg a fejleszt6s ir6ny6t.

At nj sportcsarnok terveibe is hasznos m6dositdsokat v6geztiink.

Az ebben a bizottsdgban felmertil6 lak6s6gi k6r6seket elemeztiik, megbesz6ltiik ds

6rdemben dont6seket hoztunk.

A Pinokio 6voda vezet6tan6cs6nak tagjak6nt aktivan r6sztvettem az 6voda

gazdasilgi dont6seiben 6s fejleszt6s6ben.

A n6gy 6v alatt tobb alkalommal is ji4rtam a v6ros minden kcirzet6ben

kozmeghallgat5sokon.

Az 6vek sor6n kozel 800 hat6rozatot v6lem6nyeztiink a szakbizotts6gokban,

valamint tobb mint 150 szakbizotts6gi iil6sen vettem rdszt.

Minden lak6s6gi kdrdsre igy ekeztem pozitivan viszonyulni.
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