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Sztakics liva-Judit alpolgrlrmester

A polg6rmester szakappar6tusiinak szerkezeti fel6pitdse szerint a k<ivetkez6
irod6k, tev6kenys6gek megszervez6se 6s vezet6se tartozik a munkakdrdmbe: V6rosi
Kozpdnziigyi IgazgatSshg, Piiyizati, Stratdgiai 6s Kultur6lis lgazgatosdg,
Kozossdgfejleszt6si lgazgatos{rg, Zathureczky Berta Otthon valamint a miiveloddsi
int6zm6nnyekkel val6 kapcsolattart6s.

t) K2ZPENZaGYT TGAZGATdSAG

A Ko zp enzi gy i I gazgat6 s 6gh o z a kdv etk ez6 i ro d 6k tarto znak:
o Ad6kivet6si, Meg6llapft6si, Ellenorz6 Iroda

- Ad6kivetds i, Meg6llapit6si, Ellen6 ruo Ir o da- Mag6nszemdlyek
- Ad6kivetdsi, Meg6llapit6si, Ellenorzo Iroda- Jogi Szem6lyek
- Pdnziigyi EllenSrzdsi Iroda

o P6nziigyi- Fisk6lis Nyilv6ntart6si, K<ivet6si Oszt6ly
- Ad6kivet6si, Kdvetdsi Iroda
- Operativ Pdnziigyi Rdszleg

o Inform6ci6s Technol6gia es Adatbdziskezel6 Iroda

A 22712015-os sz6m6, 2016 janudr elsej6n hat6lyba ldpett fj Ad6tcirvdnykcinyv
hatirozza meg a helyi ad6k 6s illet6kek jogi keretdt. A t6rv6ny jelent6s m6dosit6sokat
hozott az ingatlanad6k megdllapitits6ban valamint a nyilatkozatok benyfjt6s6val
kapcsolatosan.

2016-ban a tulajdonalapf ad6kb6l szirmaz6 jdvedelmek megval6sft6si szintje a
k<ivetkez6kdppen alakult:

- 88,420 , 2.561.754 lej 6rt6kben- a magttnszem6lyek eset6ben meg6llapitott
6piiletad6kra;

- 92,23oh, 7.835.490 lej 6rt6kben, a jogi szemdlyek eset6ben meg6llapitott
6piiletad6kra,

- 85,27yo, 647.742 lej 6rt6kben a beltelekad6 eset6ben mag6nszem6lyekndl ds

7Uoh,552.058 lej drtdkben a jogi szemdlyekn6l;
- 80,15%, 1.651.149 lej 6rtdkben, a jr{rmiiad6 mag6nszem6lyek esetdben es 82,91o/o,
1.120.918 lej drtdkben, ajogiszemdlyek eset6ben

Az anyagi gondokkal kiizd6 ad6fizet6k t6mogat6sa drdek6ben a 31612015-os
Helyi TanScs hatitrozata jov6hagyta a kdsedelmi kamatok 73,3o/o-nak az eltorllsdt, az
alapt.artozdsok, valamint a maraddk k6sedelmi kamat jirnius 30-ig val6 trirlesztdse
eset6ben.

A fenti hatfrozat
mag6n- ds jogiszemdly
megfeleloen:

6rtelm6ben a 2016 janudr l- 2016 jiinius 30 idoszakban 252
r6szesiilt a 73,3Yo-ps kamateltdrl6sben, az alitbbi tdblilzatnak
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Ad6fizet6k
szima

Kifizetett Osszeg (lej) Eltiiriilt kamat (lej)

Mas6nszemdlvek 222 146.4s6 45.740
Joeiszem6lyek 30 199.244 35.366
Osszesen: 252 34s.700 81.106

A sepsiszentgydrgyi szdkhelyii kis- 6s kozepvdllalkoz6k 2016-ban is r6szesiiltek csek6ly
<isszeg[i (de minimis) t6mogat6sban, egyr6szt a v6ros 6ltal j6v6hagyott dpiiletad6
engedmdny form6j6ban, amelyben 1 v6llalkoz6 rdszestilt, ds a t6mogat6s 6rt6ke 4.468 lej
volt.

90 kereskedelmi t6rsas6g rdszesiilt a Kov6szna Megyei Kereskedelmi ds
Iparkamara partnersdgdvel kidolgozott, a 2016-os 6vet illet6 6piiletad6 egy r6sz6nek a
vi sszatdritdse form6j 6ban, melynek 6ssz6rtdk e 916.242 lej volt.

A Polg6rmesteri Hivatal Penzigyi lgazgat6sdga tematikus ellen6rzdseket
folytatott az ey sor6n, ami tdbbek k<iz<itt a 2011-2016-os periodusban befizetendS
rekl6mil letdket 6rintette.

A 2015-os dv v6gdn megtdrtdnt penzljgyi adatbdzis fehijit6sa feltdtelezte a teljes
adatbiais ad6nemenkdnti leellen orzds6t.

A 2016-os 6v sor6n a hivatal ad6iigyi penztdrbndl7994l darab nyugta 6llit6dott ki
12.974.657 lej 6rt6kben, mig 3937 adofizeto bankk6rty6val fizetett 1.823.054 lej
6r16kben. 199 ad6frzeto a helyi ad6kat ds illetdkeket a nemzeti elektronikus online
rendszeren keresztiil fizette.
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A 345/2016-os Tan6cshatfnozat 6rtelm6ben megalakul a Pfiy|zati, Strat6giai ds

Kultur6lis lgazgatosdg, amelyhez a kdvetkez6 irodSk tartoznak:

o Kdzbeszerzdsi isPSlydzati Iroda
- Pdlyinati 6s Programiroda
- Kdzbeszerzdsi lroda

o Taniigyi, MrivelSddsi ds Informatikai Iroda

2.1. KOZBESZERZESI ES PALYAZATI IRqDA

a) Pdlvtizuti ds Prosramiroda

A 2016-os 6v sor6n azkoda munkat6rsai: kdt kdztisztvisel6 6s az irodavezeto. Baki Eva
irodavezeto (augusztus-november peri6dusbanigazgato) 2016 december l-el nyugdijba
vonult. Decemberlol az iroddban kdt szakfeliigyel6 kezdte meg a tevdkenysdgdt . A
Pdlydzati 6s Programirodriban 4 6ll6svan,2 tan6csad6 valamint 2 szakfeligyelo, jelenleg
az dsszes 6ll5s foglalt.
A 2016-os 6v folyam6n azhodatev6kenys6ge:



20ll-2014 kciz<itt aliirt finanszirozilsi szerz6d6sek alapjdn 2016-ban 9 pillydzat
volt kivitelezdsi szakaszban, ebb6l 7 a2007-2013-as Region6lis Operativ Program
keret6ben, egy a SEE 2009-2014 program, egy pedig a Gazdasdgi versenykdpess6g
Ndvel6se Szektori6lis Program keret6ben.
A 2016-os 6v sordn az emlitett programok 6ltal tdmogatott cisszes projekt
befejez6ddtt, kiv6ve a "Szdkely hagyomSnyok- kalandozils a Rom6niriban 616

sz6kelyek kultirr6j6ban", t6rsszervez\ a bukaresti Kdzpolitikai Intdzet, a SEE
pdnzi.igyi mechanizmus 2009-2014 programj6ban meghirdetett pdyiuat,
560.460,00 lej drtdkben
A Bethlen G6bor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott Sz6kely Ydgta 2016 p|lydzat
elkdszitdse 6s benyrijt6sa- A pblydzat 1.000.000,00 Ft drtdkben kapott
finansziroz6st
A Bethlen Grlbor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott benedekmezei lovastfb or pdlyinat
elkdszitdse 6s benytijt6sa. A p6ly6zat 400.000,00 Ft drtdkben kapott finanszirozs6t.
A Bethlen G6bor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott " Oktat6si c6lokra s6tor v6s6rliisa"
elk6szit6se ds benyujt6sa. A prlly6zat 400.000,00 Ft 6rt6kben kapott frnanszirozitst
3l negyed6vi jelent6s, valamint 12 visszaigdnyl6si kdrds 15.890.940,70 lej
6tdkben
10 negyeddvi jelentds elkdszitdse az ex-pos fhzisban lev6 p|lyinatokhoz
A Kdrnyzetv6delmi Alaphoz letev6dott a " Tolt66llom6sok elektromos ds hibrid
aut6k rdszdre ", a pdlyinat 6ssz6rt6ke 6,477,467.50 lej. A piiybzat elbirSl6s alatt
van.
A r6szleg munkat6rsai menedzseri, menedzserasszisztensi minos6gben, illetve a
piiydzatot koordin6l6 csapat tagjak6nt rdszt vettek, illetve vesznek a p|lyitzatok
kivitelezdsdben. A pdly{.zatokat drint6 feladataikat az illeto ptiybzathoz tartozo
munkakdri leir6s szab6ly ozza.
A piiydzatok kivitelez6se sor6n szi.iksdges, a region6lis fejlesztdsi iigyndks6g vagy
a minisztdrium 6ltal k6rt, t6bb mint 200 pontosit6s, m6dosit6st, kiegdszit6st, levelet
kdszitettek el.
5 p6nziigyi- technikai dokumentdciok, piiyfuatok, piiydzatok kolts6gvetds6t,
m6dosit6sokat 6s kiegdszit6seket j6vtihagy6 tan6cshatfrozattervezet 6s

szakvdlem6nyezds elkdszit6se
A Polgrirmesteri Hivatal kdpviselet6ben az ftoda alakalmazottai rdszt vettek
r6gi6fejleszt6s, struktur6lis alapok adta lehet6s6gek, pdlydzatmenedzsment
t6maktircikben, Sepsiszentgydrgydn, Gyulafeh6rv5ron, Bukarestben szervezett
konferenci6kon, megbeszdldseken, szakmai 6rtekezleteken
A folyamatban lev6 beruh6z6sokkal ds ptiydzatokkal kapcsolatos besz6mol6k 6s
jelent6sek elk6szitdse a Megyei Tan6cs illetve prefeltrira'k6r6s6rea minisztdriumok
vagy kiildnb<izo szakc6gek iiltal kezdem6nyezett k<izvdlem6nykutat6sok
k6rd6iveinek megv6las zollsa

Az eur6pai alapokb6l kivitelez6si szakaszbanlevo piiyttzatok dsszesits6se 2016 vdgdn
a lenti tdbltuatban l6that6:



Pilly6zat Jelentdsek
201.6

Kifizet6
si/Vissza
ig6nyl6si

k6r6s
2016

Megval6sitr{s
st6diuma

2016-os
visszai96nyl6

si k6r6sek
6rt6ke

2016-ban lehivott
6f6s 6rt6kek

l.S6tfl6ovezetek
ldtesftdse

Sepsiszentgy6rgy
municipium
tdrtdnelmi

kdzoonti6ban

7 4t5 Befejezett
piiyAzat

Teljes 6rt6k:
6.066.221,085

972.023,68 999.247 ,32

2.Sepsiszentgydrgy
municipium egyes
utc6inak
korszenisitdse

6 0lt Befejezett
p6lyiruat

Teljes 6rt6k:
12.800.834.65

1.463.162,58 1.392,828,71

3.A sepsi-
szentgydrgyi ipari
kclrnyezet
fejlesztdse a
szennyezo ipartelep
rehabilit6ci6ja ds tj
tevdkenys6gre val6
elok6szitdse l6vdn

6 0t1 Befejezett
pillyAzat

Teljes 6rt6k:
20.520.400,95

2.90s.393,6s t.s96.241,59

4. Sepsiszentgydrgy
municipium
Nicolae Colan
Altal6nos iskola
ftiggoleges 6s k0lso
elrendezdse

4 011 Befejezett
piiySruat

Teljes 6rt6k:
2.034.678,51

37.428,60 36.680,03

5. Sepsiszentgydrgy
municipium Pusk6s
tivadar Szakkdpz6
Liceum ftiggoleges
6s kiilso
elrendez6se

4 0/r Befejezett
phlyizat

Teljes 6rt6k:
795926,93

15.702,61 13.347,22

6. Sepsiszentgydrgy
municipium Mikes
kelemen Elm6leti
Liceum fliggoleges
ds ktilso
elrendez6se

4 0n Befejezett
piiyiuat

Teljes 6rt6k:
796.772,97

6.813,52 6.086,76



7. Sepsiszentgydrgy
municipium K6s
K6roly Szakk6pzo
Liceum 6piileteinek
felirjit6sa 6s

korszeriisft6se

4 0t1 Befejezett
pdlyizat

Teljes 6rt6k:
943.988,85

3.197,03 3.133,09

8. Sz6kely
hagyom6nyok-
kalandoz6s a

rom6ni6ban dlo
szdkelyek
kultirrdi6ban

2 012 V6gs6 jelent6s
let6ve

Tejes 6rt6k:
361.485,10

350.484,11 24.249,10

9. Foto-villamos
rendszerrel termelt,
a kozvil6git6st 6s

egyes intdzm6nyek
energiasziiks6glet6t
biztosit6,
villamosenergia
ehi6llitSsa

2 0/3 Befejezett
pfily6zat

Teljes 6rt6k:
19.334.673,24

10.136.734,92 3.915.756,18

OSSZESEN 31 0n2 15.890.940,70 7.987.570

b) KLzbeszerzdsi Iroda

A 2016-os 6v sorSn az iroda munkat6rsai: k6t kciztisztviselS, 6s 2 kciztisztivsel6i 6116s

nincs betriltve.
A kdzbeszerzdsi procedrir6kra vonatkozo6 tdrv6nykez6s az al6bbi torvdnyek
kdzzetetelevel m6do s ult :

- A kdzbeszerz6sre vonatkoz6 98/2016-os tdrv6ny
- A 10112016-os td,rv6ny, amely a jogorvoslati 6s fellebezdsi odaitdldsre vonatkozik

a kozbeszerz6ddsi szerzod6sek, szektori szerz6d6sek, munk6lati koncesszi6s
szerzo d6 sek 6s szol g6ltat6s i koncess zi6 s szerzdd 6sek e set6b en

- A 39512016-os Hat6rozat, amely a szabviinyok alkalmazds6ra vonatkoz6
rendelkez6sek odait6lds6r6l sz6l a kdzbeszerz6si szerz6ddsek/
keretmeg6l lapod6sok eset6ben

A2016-os 6v folyam6n a Ktizbeszerz6si Iroda 3 kozbeszerzesi eljixitst kezdem6nyezett ds

bonyolftott le, 788.255 lej+ AFA 6rt6kben, ezek kdziil I volt term6kbeszerzoddsi
elj6r6s 556.000 Iej+AFA 6rtdkben, valamint 2 szolgilltatilsbeszerz6ddsi elj6r6s 232.255
Iej+ AFA 6rt6kben.
A szerzbdo hat6s6g 6ltal elfogadott szabdlyozds 6rtelm6ben 6s a 39512016-os
kdzbeszerz6sre vonatkoz6 torv6ny v6grehajt6si szabSlyozSs6nak drtelmdben 677 drb.
szerz6d6s kottetett kozvetlen riton tdrt6no bes2erz6ssel 5.806.110,60 lei+AFA 6rtdkben .



2016-ban is minden oktat6si intdzm6nnyel tartottuk a kapcsolatot, a
ki.iltdsgvetds elozt6s6t az elozo dvekhez hasonl6an az intezmlnyvezet6k
konzultill6siwal vegeztik, sikeriilt eljutnunk minden 6vod6ba 6s iskol6ba az
egy6ni gondok megbesz6l6s6re.

Megszerveztiik a h6rom kultur6lis int6zm6nyt vezeto menedzserek
tevdkenys6geinek az drtdkel6s6t.

Megszerveztiik ds lebonyolitottuk a kultur6lis pillyinatokat a helyi
kciltdsdgvet6si alapb6l, valamint 6 diak szirmira 6tadtuk a Szent Gyrirgy
O sztdndij akat, melynek e lb irril 6s6b an r 6szt vettem.

Kultur6lis rendezvdnyeken, illetve belftldi ds kiilfttldi turisztikai ki6llit6sok
szervez6sdben vettiink rdszt

o M6rcius l5-i i.innepsdg
o Expo Wellness a Szent Gydrgy Napok keretdben
o Sz6kely Ydgta
o Aquarius
o Vdgta Korz6 - Budapesten a NemzetiYdgtakeret6ben

0sszesen 5000 belftrldi ds 20000 kiilfbldi turista fordult meg standjainkn6l

Ki6llit6sok bemutat6sa:

o Multim6di6svSrostdrt6netiki5llit6s
o Pulz ART
o Design Week

A 20812016-os tandcshatfirozat 6rtelm6ben a Tourinfo Iroda augusztust6l
megszrint, tev6kenysdgdt a KovfsznaMegye Turizmus6drt Egyesiilet vette 6t.

o Az informatikia iroda tev6kenys6ge:
o hard kdzbel6p6s: 196

- szdmitog6pek/nyomtat6k miikridtetdse

o szoft

sz6m[to gepe I emek kicserdld se
szdmit6 gepe I em ek me gj avf t6sa

kdzbel6pds:2501
softverek/hardwarek installiil6sa/ rijrainstall6l6sa
szhmit6 gdpes rendszerek. install616sa/ rijrai nst allttlilsa

szoftverek frissit6se



szdmito gdpek virustalanitf sa

elveszett adatok visszaszerzdse

Ezeket a tevdkenysdgeket egy munkatdrs vdgezte el, az iorda keretdben van egy
iires 6ll6s.

Mds tevdkenvsdsek:

A Kdz- 6s mag6nteriileti igazgatilsi, vagyonkezel6si, gazdasilgi, koltsdgvetdsi,
pdnztigyi, mezogazdasigi ds r6gi6fejleszt6si szakbizottsilg, valamint a Kultirra-,
tudomSny- ds taniigyi szakbizottsdg tagsa vagyok a Helyi Tan6csban. A gazdasdgi
bizotts6g 23 gy.j.lesdn vettem rdszt ( a 28-b6l), a kultur6lis bizottsig 14 gy.tildsdn vettem
tdszt ( a 16-b6l). A tan6cs 2l rendkiviili 6s 7 rendes i.il6s6n vettem rdszt ( osszesen 28
iildsen a 35-b5l).

A kultur6lis pfiydzatelbir6l6 bizotts6g elnOke voltam:
* osszesen 99 kulturrllis ptiydzatot tdmogattunk, 276.200 lej drtdkben.

R6szt vettem a Szent Gydrgy Napok szervezds6ben, a m6rcius l5-i iinnepi
megeml6kezds szervez6s6ben, az okt6ber 6-i illetve az okt6ber 23-i iinnepi
megemldkez6s megszervez6s6ben, a Gyermeknap megszervezdsdben.

A Vadon Egyesiilet elndki tisztsdg6t t6lt6ttem be.
A Vadon Egyesiilet elntikekdnt egyik foszervezoje voltam a Sz6kely Ydg!6nak, az ev
egyik legnagyobb esem6ny6nek.

Koordin6ltam a di6kok testv6rv6rosi programban val6 r6szvdtel6t, az alilbbi kiutaz6sok
tcirtdntek 2016-ban:

- A Reformdtus Koll6gium 6 di6kj6nak 6s 2 kiserotanlrfnak rdszv6tele a
balatonlellei t6borban

- A Plugor S5ndor M[iv6szeti Liceum 12 diilkjdnak es 2 tantrdnak r6szvdtele a
Ferencv6rosban megrendezett n6pzenei versenyen

- A Plugor S6ndor Miiv6szeti Lfceum 3 di6(6nak ds I kisdr6tantrlnak rdszvdtele
Ferencviirosban megszervezett Mesterkurzuson

- l0 di6k 6s 3 kisdr6tanirimak rdszvdtele a Veszpr6mben megszervezett
teremfocibajnoks69on

- 10 di6k ds 2 kisdr6tandrdnak r6szv6tele a balatonszemesi sportt6borban
- A Vrlradi J6zsef Altal6nos Iskola di6kjaival egyiitt kdszrintdttilnk 60 di6kot

Veszprdmb6l

A Szdkely Mik6 Kolldgium egyik di6kja nyerte el a Ferencv6ros 0nkormdiyzata 6ltal
alapitott 100.000 forint 6rt6kii o'Barab6s Samu" osztrindijat, aki titalSnos iskolai
tanulm6nyai sor6n kimagasl6 eredm6nyeket 6rt el a magyar nyelv tanuliis6ban ds
miivelds6ben.


