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A helyi kdzigazgat6sr6l sz6l6 2001. 6vi 215-tis tdrvdny alapjdn a kozv6lemdny tudomris6ra
hozom a 2013 6vben folytatott tev6kenys6gem besziimol6jft.

A2013.6vben a kiil6nb<iz6 gyiil6seken val6 r6szv6telem a k<ivetkez6 :

- Tan6csgyiil6sek :20 resz.rf,tel 2a gy(nesb61 ;
- Gazdas6gi Bizotts6gi Gyul6sek:24 rdszvetel 26 gy(il6sb6l;
- Ififsdgi 6s Sportbizottsdgigyiildsek : 15 r6szvdtel 18 gyul6sb6l. 
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Tev6kenysdgem sor6n kiemelten foglalkoztam gazdasdgi valamint ifiris6gi 6s sport jellegii
kdrddsekkel, mint : helyi ad6politika, a v6ros 6ltal fenntartott intdzm6nyek miikddds6nek vizsgdlata 6s
hat6konyabb6 t6tele, ifiris6gi 6s sport egyesiileteink 6tl6that6 miikridtetds6nek 6s finanszfrozdshnak
k6rd6se, ddnt6shozatali 6tl6that6s6g, stb.

A Gazdasdsi Bizottsis gyiil6sein aktivan r6szt vettem a szakmunk6ban. Megvitattunk sziimos
olyan hatfuozattervezetet, ami kiemelked6 fontos6ggal birlbtrt a varos 6letdben

- helyi ad6k 6s illet6kek meg5llapitas4kornilthci6k a v6llakoz6k k6pvisel6ivel;
- hatir ozattervezetek szakv6lem6 ny ezdse ;
- vegyes gyiil6sek az al[rendelt int6zm6nyek, €s az dnkormrinyzati tulajdonban lev6 c6gek

k6pvisel6ivel ;

- sz6mos gazdasigi jellegii k6r6s 6s petici6 megvitat6s4 6s ddnteshozits ezek kapcs6n ;
- vegyes gyil6sek az onkorminyzatihrlajdonri gazdasiryi szerepl6kkel, stb.

Az Ififsiei 6s Sportbizottsis gytildsein is aktiv munkrlt v6geztiink, kiemelked6ek a
krivetkez6k:

- Az Ififs6gi 6s sportp6lyinatokelbitilisa f6l6venk6nt ;
- Ifirisrigi 6s sport tdmfijnhafirozattervezetek megvitat6sa 6s szakvdlem6nyezese ;
- Vegyes gyfl6sek a municipium vezetb sportegyesiileteivel, ezek neh6zs6geinek

felt9rk1pez6se 6s megoldrisa ;
- Ifiris6gi 6s sport t6majri k6r6sek, petici6k megvitritas4 stb.
Ddntdseink, nyfjtott trlmogatasaink eredmdnyek6nt pezsg6, eredm6nyes sport6let van

viirosunkban.

A Varadi J6zsef Iskol4 a Gulliver Napkdziotthon valamint a Sportiskola vezet6tan6cs6nak
vagyok taga.Ezek gy(illsein r6szt vettem, ha ig6ny volt ri, a gondokat tov6bbitottam a d<int6shoz6,
valamint a v6grehajt6 szervek fe16.

A Kis 6s Kdz6pv6llalkozasok Garanciaalapjanakktizgyul6s6ben kdpviselem vr{rosunk 6rdekeit.
Azint5zndny szilmos helyi v6llalkozasnak nyrijt segits6get kibocsi$tott garuncialevelei 6lta1.

Az tinkorminyzattulajdondban l6v6 TEGA 6s MULTITRANS RT-k sziikitett kdzgyiil6s6nek
vagyok tagSa 2-2 m6sik tan6csoskoll6grimmal egyutt. Korl6tolt mandrltumunk hatfirain beliil fontos
d<int6seket hoztunk/ hozunk ezen vdllalatok 6let6ben (kriltsdgvet6sek, befektet6si tervek elfogad6sa,
hitelfelt6telek megvitat6sa, stb).

Tagia voltam a Tamrisi Aron Szinhinmene&smentj6t ki6rtdkelS bizotts6gnak.
A vdros iinnep6n segitsdget nffitottam a testv6rvilrosok deleg6ci6inak a fogadSs6ban.



Cegl6den k6pviseltem, t6bb tanScsoskolllgfival egy0tt, Sepsiszentgytlrgytit, hozziljdrulva

kiilfrldi kapcsolataink 6pol6s6hoz.

Varosunk 6rdekeit k6pviselem a Kov6szna Megye Tan6cs6val, valamint a TEGA RT-vel

k6z6sen l6trehozott Sepsi Sic sportegyesiilet kiizgyiilds6ben 6s vezet6s6g6ben, ahol az igazgat6tan6cs

eln6k6nek teend6it is ellatom. lr- 
"gy"stilet 

n6i kosrirlabda csapata rovid id6 alatt az orczitgos

6lvonalba verekedte magfit,hazai m6rkdzdseken rendszerint 1000 n6z6 szurkol a l6nyoknak. A csapat

j elent6sen hozzalixul, a j 6 v6rosi kiizhangulat kialakitrlsaho z 6s fewiarthsiihoz-

Az Ifiris6gi 6s Sportbizottsag me$ntalmazilsilval feliigyelem a v6ros masik vezeto

sportcsapat6nak, a teremfoci csapafirak a tev6kenys6g6t'

Aktivan hozzi$iruttan egy minimis tipusri vissza nem t6ritend6 tdmogatrisi rendszer

kialakit6s6ban. Ennek keretein beliil 82 kis 6s kiizepv6llalkozdlaksikertilt kb 650.000 lej 6ssz6rt6kben

vissza nem t6ritend6 tamogatast nyfijtani. A iendszert az tinkorminyzat a Kov6szna megyei

Kereskedelmi 6s Iparkamanlval koziisen miiktidteti, egy 5 tagu bizotts6g iiltal, aminek tagia vagyok.

Tan6csgy&l6seken valamint szakbizottsigi gyiil6seken felsz61altam, ha sziiks6gesnek 6s

hasznosnak L1ttarnezt. V6lem6nyeim, d6nt6seim alapj6t a lakoss6g 6rdekeinek a k6pviseletekdpeile.

A tov6bbiakban is legiobb tudrisom szerini fogom tamogatni azokat a kezdemdnyezeseket,

amelyek viirosunk el5menetel6t 6s fejl6d6s6t biztositjrik'

Ami az RMDSZ Frakci6 miik6d6s6t illeti, a Tan6csban tov6bbra is sikertilt 6rv6nyesiteni

k6tharmadunkat, k6nyelmes t6bbs6g mellett fejleszthetjiik varosunkat. Mindezt rigy, hogy az esetek

drintd tiibbs6g6ben a Sz6vets6gen kiviili 
- 
k6pvisel6 koll6gak is szavazatukkal tamogattrik

kezdem6nyez6ieinket. Ez al6l ritka Hvetelek term6szetesen voltak: ezek els6sorban populista, vagy

felel6ss6get nem v6l1a16 indittatrisriak. Nem 6reztettiik szrimbeli ftil6nyiinket a m6s politikai alakulatok

k6pvisel6lvel. Javaslataikat szavazatainkkal tamogattuk, amennyiben hasznosak voltak varosunknak,

v agy M dnkormsnYzati 6rdekeknek.
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