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A helyi kdzigazgatlisr6l sz6l6 2001 6vi 215-ris t<irv6ny alapjin a kozv6lem6ny tudomilsilra
hozom a 201 6 6vben folytatott tev6kenys6gem besz6mol6j 6t.

Tev6kenys6gem sor6n kiemelten foglalkoztam gazdasdgi valamint ifiris6gi 6s sport jellegti
k6rd6sekkel, mint : helyi ad6politika, a v5.ros riltal fenntartott int6zm6nyek mtikod6s6nek vizsgfiata 6s

hat6konyabbii tdtele, ififsrlgi 6s sport egyesi.ileteink 6t16that6 mrikodtet6sdnek 6s finanszirozitsinak
kdrd6 s e, d<jnt 6 sho z at ali tfilathat6silg, stb.

A Gazdasfei Bizottsie gytil6sein aktivan r6szt vettem a szakmunk6ban. Megvitattunk szdmos
olyan hatitrozattervezetet, ami kiemelked6 fontosriggal birlbirt a viiros 6let6ben

- helyi ad6k 6s illet6kek meg6llapitrlsa, konzult6ci6k avillakozok k6pvisel6ivel;
- hatdr ozattervezetek szakv6lem6 ny ez6se ;
- vegyes gyril6sek az alitrendelt int6zm6nyek, 6s az dnkormitnyzatr tulajdonban lev6 cdgek

k6pviseloivel ;

- sz6mos gazdasdgijellegri k6r6s 6s petici6 megvitat6sa, 6s donteshozirs ezek kapcs6n ;

- vegyes gyril6sek az onkorm6nyzatitulajdonu gazdasdgi szereplokkel, stb.

Az Ifirisiei 6s Sportbizottsde gyril6sein is aktiv munk6t v6gezttink, kiemelked6ek a

kovetkez6k:
- Az Ififs5gi 6s sportprilydzatok elbir6l6sa f6l6venkdnt ;

- Ifiris6gi 6s sport t6m6jri hatitrozattervezetek megvitat6sa 6s szakvdlem6nyezese ;

- Vegyes gytil6sek a municipium vezeto sportegyestileteivel, ezek nehdzsdgeinek
felterkdpez6se 6s megoldiisa ;

- Ifiris6gi 6s sport t6majri k6r6sek, petici6k megvit6tasa, stb.

Dcint6seink, nyfjtott t6mogatiisaink eredm6nyek6nt pezsgo, eredm6nyes sport6let van
vilrosunkban.

A V6radi J6zsef Iskola, a Reformritus Koll6gium 6s a Gulliver Napkiiziotthon vezetotan6csdnak

vagyok tagja. Ezek gyilesein r6szt vettem, ha ig6ny volt 16, a gondokat tovribbitottam a ddnt6shoz6,

valamint a v6grehajt6 szervek fel6.

A Kis 6s Kriz6pv6llalkoz6sok Garanciaal apjinakk<izgy.til6s6ben k6pviselem vdrosunk 6rdekeit.
Azintezmeny sz6mos helyi v6llalkoz6snak nyrijt segits6get kibocs6jtott garancialevelei 61ta1.

Az dnkorminyzat tulajdonSban l6v6 TEGA, SEPSI-PAR KFT 6s MULTITRANS RT-k
szrikitett kozgytil6s6nek vagyok tagSa2-2 m6sik tan6csoskoll6g6mmal egytitt. Korl6tolt mand6tumunk
hatfurain beltil fontos dont6seket hoztunk/ hozunk ezenvitllalatok 6let6ben (kdlts6gvet6sek, befektet6si
tervek elfogad6sa, hitelfelt6telek megvitat6sa, stb).

A varos i.innep6n segits6get nyrijtottam a testv6rv6rosok delegdCi6inak a fogad6s6ban.

Viirosunk drdekeit k6pviselem a Kov6szna Megye Tan6cs6val, .,valamint a TEGA RT-vel
kiizrisen l6trehozott Sepsi Sic sportegyestilet krizgytilds6ben 6s vezetds6g6ben, ahol az igazgatotanfrcs
elndk6nek teendoit is e116tom. Az egyesiilet noi kos6rlabda csapata r6vid id6 alatL az orszdgos

dlvonalba verekedte magitt,hazai merkozlseken rcndszerint 7000 nezo szurkol a l6nyoknak. A csapat
jelentosen hozzitjirul a j6 v6rosi kdzhangulat kialakit6s6hoz 6s fenntafiisit'rc2. Megalakul6sautin2-2
bajnoki 6s Romiin Kupa aranyat sikertilt elnyerni.



Aktfvan hozzitjirultam egy minimis tipusri vissza nem t6ritend6 t6mogattisi rendszer
kialakftris6ban. Ennek keretein beltil kb 100 kis 6s krizdpv6llalkoz6nak sikeriilt LU OOO.OOO t..1
6ssz6rt6kben vissza nem t6ritend6 tiimogat6st nffitani. A rendszert az <inkormiinyzat a Kov6szna
megyei Kereskedelmi 6s

vagyok.
Iparkamar6val krizcisen mrik<idteti, egy 5 tagl6 bizottsdg iital, aminek tagja

Tan6csgyiil6seken valamint szakbizottsiigi gyril6seken felsz6laltam, ha sziiks6gesnek ds
hasznosnak ldttam ezt. V6lem6nyeim, drjnt6seim alapjifia lakossiig 6rdekeinek a kdpviselete L6peae.

A tovribbiakban is legiobb tudiisom szerint fogom t6mogatni azokat a kezdem6nyez6seket,
amelyek v6ro sunk el6menetel6t 6 s fej l6d6 s6t bizto sitj 6k.

Tagja vagyok aSzlpmezrii Ipari Park teriileteinek kezel6s66rt fel6llitott bizottsrlgnak.

Ami az RMDSZ Frakci6 mtikdd6s6t illeti, a Taniicsban tov6bbra is sikeriilt 6rvdnyesiteni
k6tharmadunkat, k6nyelmes tdbbs6g mellett fejleszthetjtik viirosunkat. Mindezt tigy, hogy az esetek
dtint6 tdbbsdg6ben a Sz6vetsdgen kiviili kdpviselti koll6grik is szavazatu&al trlmogatt6k
kezdemdnyez6seinket. Ez al6l ritka kiv6telek term6szetesen voltak : ezek elscjsorban populista, vagy
feleltiss6get nem vrillal6 indittatrlsriak. Nem 6reztettiik szimbeli fttl6nyiinket a miis potiiitai alakulatok
kdpvisel6ivel.. Javaslataikat szavazatainkkal trimogattuk, amennyiben hasznosak voltak v6rosunknak,
y agy az rinkorm6nyzati 6rdekeknek.
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