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A helyi k6zigazgatasrol szolo 2001. evi 215-6s tOrveny alapjan a k6zvelemeny tudomasara
hozom a 2012 evben folytatott tevekenysegem beszamolojat.

A 2012 juniusi 6nkormanyzati valasztasok eredmenyekent masodszorra is tanacsosi
mandatumot szereztem. Az alakulo iilest k6vetoen, a kiilonbozo gyiileseken valo reszvetelem a
k6vetkezo:

Tanacsgyiilesek : 11 reszvetel 13 gyiilesbol ;
Gazdasagi Bizottsagi Gyiilesek : 12 reszvetel 13 gyiilesbol ;
Ifjusagi es Sportbizottsagi gyiilesek : 13 reszvetel 15 gyiilesboi.

Tevekenysegem soran kiemelten foglalkoztam gazdasagi valamint ifjusagi es sport jellegii
kerdesekkel, mint: helyi adopolitika, a yaros altaI fenntartott intezmenyek miik6desenek vizsgalata es
hatekonyabba tetele, ifjusagi es sport egyesiileteink atlathato miik6dtetesenek es finanszirozasanak
kerdese, d6nteshozatali atlathatosag, stb.

A Gazdasagi Bizottsag gyiilesein aktivan reszt yettem a szakmunkaban. Megvitattunk szamos
olyan hatarozattervezetet, ami kiemelkedo fontosaggal bir! birt a yaros eleteben

- helyi adok es illetekek megallapitasa, konzultaciok a vallakozok kepviseloivel;
- hatarozattervezetek szakvelemenyezese ;
- vegyes gyiilesek az alarendelt intezmenyek, es az 6nkormanyzati tulajdonban levo cegek

kepviseloivel ;
- szamos gazdasagi jellegii keres es peticio megvitatasa, es d6nteshozas ezek kapcsan ;
- vegyes gyiilesek az 6nkormanyzati tulajdonu gazdasagi szereplokkel, stb.

Az Ifjusagi es Sportbizottsag gyiilesein is aktiv munkat vegeztiink, kiemelkedoek a
k6vetkezok :

Az Ifjusagi es sportpalyazatok elbiralasa felevenkent ;
Ifjusagi es sport temaju hatarozattervezetek megvitatasa es szakvelemenyezese ;
Vegyes gyiilesek a municipium vezeto sportegyesiileteivel, ezek nehezsegeinek
felterkepezese es megoldasa ;
Ifjusagi es sport temaju keresek, peticiok megvitatasa, stb.

Donteseink, nylijtott tamogatasaink eredmenyekent pezsgo, eredmenyes sportelet van
varosunkban.

A Varadi Jozsef Iskola, valamint a Gulliver Napk6ziotthon vezetotanacsanak vagyok tagja.
Ezek gyiilesein reszt Yettem, ha igeny volt ra, a gondokat tovabbitottam a d6nteshozo, valamint a
vegrehajto szervek fele.

A Kis es K6zepvallalkozasok Garanciaalapjanak k6zgyiileseben kepviselem varosunk erdekeit.
Az intezmeny szamos helyi vallalkozasnak nylijt segitseget kibocsajtott garancialevelei altaI.

Az 6nkormanyzat tulajdonaban levo TEGA es MULTITRANS RT-k sziikitett k6zgyiilesenek
vagyok tagja 2-2 masik tanacsoskollegammal egyiitt. Korlatolt mandatumunk hatarain beliil fontos
donteseket hoztunkl hozunk ezen vallalatok eleteben (koltsegvetesek, befektetesi tervek elfogadasa,
hitelfeltetelek megvitatasa, stb)

A yaros iinnepen segitseget nylijtottam a testvervarosok delegacioinak a fogadasaban.



Mosonmagyar6varon illetve Cegleden kepviseltem, t6bb tanacsoskollegaval egyiitt,
Sepsiszentgy6rgy6t, hozzajeirulva kiilf61di kapcsolataink apolasahoz.

Varosunk erdekeit kepviselem a Kovaszna Megye Tanacsaval, valamint a TEGA RT-vel
k6z6sen letrehozott Sepsi Sic sportegyesiilet k6zgyiileseben es vezet6segeben, ahol az igazgat6tanacs
eln6kenek teend6it is elllitom. Az egyesiilet n6i kosarlabda csapata r6vid id6 alatt az orszagos
elvonalba verekedte maglit, hazai merk6zeseken rendszerint 1000 nez6 szurkol a lanyoknak. A csapat
jelent6sen hozzajeirul a j6 varosi k6zhangulat kialakitasahoz es fenntartasahoz.

Az Ifjusagi es Sportbizottsag meghatalmazasaval feliigyelem a yaros masik vezet6
sportcsapatanak, a teremfoci csapatnak a tevekenyseget.

Varosunk polgarmesterevel k6z6sen reszt vettiink a varoshoz csatolt telepiilesek, Kilyen es
Szotyor falufele16seinek megvaIasztasan.

Tanacsgyiileseken valamint szakbizottsagi gyiileseken felsz6laltam, ha sziiksegesnek es
hasznosnak lattam ezt. Velemenyeim, d6nteseim alapjlit a lakossag erdekeinek a kepviselete kepezte.

A tovabbiakban is legjobb tudasom szerint fogom tamogatni azokat a kezdemenyezeseket,
amelyek varosunk el6menetelet es fej16deset biztositjak.

Ami az RMDSZ Frakci6 miik6deset illeti, a Tanacsban sikeriilt ervenyesiteni ketharmadunkat.
Az 6nkormanyzati vaIasztasok eredmenyekent megsziint az egyszerre lenyomott fek- es gazpedaI
szindr6ma, kenyelmes t6bbseg mellett fejleszthetjiik varosunkat. Mindezt ugy, hogy az esetek d6nt6
t6bbsegeben a Sz6vetsegen kiviili kepvisel6 kollegak is szavazatukkal tamogattak
kezdemenyezeseinket. Ez al61 ritka kivetelek termeszetesen voltak : ezek els6sorban populista, vagy
fele16sseget nem valla16 indfttatasuak. Nem ereztettiik szlimbeli fOlenyiinket a mas politikai alakulatok
kepvise16ivel.. Javaslataikat szavazatainkkal tlimogattuk, amennyiben hasznosak voltak varosunknak,
vagy az 6nkormanyzati erdekeknek.
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