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A helyi kdzigazgat6sr6l s2616 2001. 6vi 215-6s tcirv6ny alapjan a kdzv6lem6ny tudom6sara
hozom a 20 I 5 6vben folytatott tev6kenys6gem besz6mol6j 6t.

A20l5.6vben a kiildnbdz6 gyril6seken va16 r6szv6telem a kdvetkez6 :

TanScsgytil6sek : 28 rdszv€tel 32 gyul6sb6l ;

- Gazdas6gi Bizotts6gi Gyiil6sek:24 r6szv6tel 32 gytil6sb6l;
- Ifiris6gi 6s Sportbizottshgi gytil6sek : 18 r6szv6tel 2l gyul6sb6l.

Tev6kenys6gem sor6n kiemelten foglalkoztam gazdasilgi valamint ififsdgi 6s sport jellegri
k6rd6sekkel, mint : helyi ad6politika, a v6ros 6ltal fenntartott i.rrtezmlnyek mtikdd6sdnek vizsgdlata es

hat6konyabb| tel'r-le, ifiris6gi 6s sport egyestileteink 6t16that6 miikridtetdsdnek 6s finanszirozdsdnak
k6rd6 s e, d<int6 sho zat ali 5tl6that6s5g, stb.

A Gazdasrfei Bizottsie gyiil6sein aktivan r6szt vettem a szakmunk6ban. Megvitatfunk sz6mos
olyan hatfrrozattervezetet, ami kiemelked6 fontos6ggal birlbirL a varos 6let6ben

- helyi ad6k 6s illet6kek megdllapitdsa, konzu1t6ci6k avdllakoz6k kdpvisel6ivel;
- hatir o zattew ezetek szakvdlem6nyez6 s e ;
- vegyes gytil6sek az alfurendelt intdzmdnyek, €s az dnkorm6nyzati ttilajdonban 1ev6 c6gek

k6pvisel6ivel;
- sz6mos gazdasdgi jellegii k6r6s 6s petici6 megvitat6sa, 6s d<inteshoz6s ezek kapcs6n ;

- vegyes gytil6sek az dnkorminyzatrtulajdonri gazdasdgi szerepl6kkel, stb.

Az lfirfisfei 6s Sportbizottsfe gyfil6sein is aktiv munk6t v6geztiink, kiemelked6ek a

kdvetkez6k:
- Az Ifiris6gi 6s sportp6lyazatok elbir6l6sa fel6venk6nt ;

- Ifiirs6gi 6s sport tdmdjihatirrozattewezetekmegvitat6sa 6s szakv6lem6nyezese ;

- Vegyes gyril6sek a municipium vezetl sportegyesiileteivel, ezek neh6zsdgeinek

felt6rk6pez6se 6s megoldSsa ;

- Ifiirs6gi 6s sport tdmajri k6r6sek, petici6k megvit6tasa, stb.

Ddnt6seink, nyijtott t6mogat6saink eredm6nyek6nt pezsg6, eredm6nyes sport6let van
v6rosunkban.

A V6radi J6zsef Iskola, a Gulliver Napkdziotthon vezet6lan6csanak vagyok tagtra. Ezek
gyiil6sein r6szt vettem, ha igdny volt 16, a gondokat tov6bbitofiam a ddnt6shoz6, valamint a v6grehajt6
szervek fel6.

A Kis 6s Kdz6pv6llalkoz6sok Garanciaalapj6nak kdzgyiil6s6ben k6pviselem v6rosunk 6rdekeit.
Azintdzmeny szSmos helyi v6llalkoz6snak nyfjt segitsdget kibocsdjtott garancialevelei 6ltal.

Az dnkorminyzat tulajdon6ban l6v6 TEGA 6s MULTITRANS RT-k sziikitett k0zgyiil6s6nek
vagyok tagga 2-2 m6sik tan6csoskoll6g6mmal egyutt. Korl6tolt mand6tumunk hat6rain beliil fontos
dont6seket hoztunk/ hozunk ezen vdllalatok 6let6ben (kdlts6gvet6sek, befektetdsi tervek elfogad6sa,

hitelfelt6telek megvitat6sa, stb).

A v6ros iinnep6n segits6get ny0jtottam a testv6rvarosok deleg6ci6inak a fogad6s6ban.



Cegl6den k6pviseltem, tdbb tan6csoskoll€gdval egytitt, Sepsiszentgydrgydt, hozzdjirulva
kiilfbldi kapcsolataink 6pol6sahoz.

Varosunk 6rdekeit k6pviselem a Kov6szna Megye Tan5cs6va1, valamint a TEGA RT-vel
kdzdsen ldtrehozott Sepsi Sic sportegyesiilet krizgyiil6s6ben 6s vezet6s6g6ben, ahol az igazgat6tandcs
elndk6nek teend6it is e116tom. Az egyestilet n6i kosarlabda csapata rdvid id6 alatt az orczdgos

6lvonalba verekedte magirt,hazai merk6z6seken rendszerint 1000 n6z6 szurkol a Llnyoknak. A csapat
jelent6sen hozzhjiral a j6 v6rosi kdzhangulat kialakit6sahoz 6s fenntartisdhoz.

Aktivan hozzi$iraltam egy minimis tipusri vissza nem t6ritend6 t6mogat6si rendszer

kialakitas6ban. Ennek keretein beliil kb 100 kis 6s k<iz6pv6llalkoz6nak sikeriilt kb 600.000 lej
dsszdrt6kben vissza nem t6ritend6 t6mogat6st nyrijtani. A rendszert az dnliormdnyzat a Kovdszna
megyei Kereskedelmi 6s Iparkamar6val kciz<isen mtikddteti, egy 5 tagt bizottsdg illtal, aminek tagja
vagyok.

Tan6csgyiil6seken valamint szakbizotts6gi gyiil6seken felsz6laltam, ha sztiks6gesnek 6s

hasznosnak lirttarr, ezt. V6lem6nyeim, d<intdseim alapjdt a lakoss6g 6rdekeinek a k6pviselete k6pezte.
A tovabbiakban is legiobb tud6som szerint fogom tamogatni azokat a kezdem6nyez6seket,

amelyek varosunk el6meneteldt 6s fej l6d6s6t bizto sitj 6k.

Ami az RMDSZ Frakci6 mrikdd6s6t illeti, a Tan6csban tov6bbra is sikertilt 6rv6nyesfteni
kdtharmadunkat, k6nyelmes tdbbs6g mellett fejleszthetjiik v6rosunkat. Mindezt rigy, hogy az esetek

ddnt6 tdbbs6g6ben a Szdvetsdgen kivtili k6pvisel6 koll6gak is szavazafiil<kal tirnogattdk
kezdem6nyez6seinket. Ez al6l ritka kiv6telek term6szetesen voltak : ezek els6sorban populista, vagy
felel6ss6get nem vdllal6 indittat6sriak. Nem ereztettik sz6mbeli ftil6nyiinket a m6s politikai alakulatok
k6pvisel6ivel.. Javaslataikat szavazatainkkal t6mogattuk, amennyiben hasznosak voltak varosunknak,
y agy az cinkormanyzati drdekeknek.
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