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T6th-Birtan Csaba alpolgdrmester

A Polgrflrmesteri Hivatal szervezeti fel6pit6s6ben a feladataim kiiz6 tartozik a
VdrosgazdilkodSsi, Yaryonkezel6si 6s a frissen l6trehozott Mfiszaki igazgat6s6gok
miikiid6s6nek megszervez6se 6s elleniirz6se.

{zen kiviil a-.Helyi Taniflcs illetve a polgdrmester vonatkoz6 diint6sei alapj6n az
Oko-Sepsi Onkormfnyzati T6rsul6sban, a Meryei Turisztikai Fejliszt6si
Egyesiileten 6s a K6z6pr6gi6Innovici6s Tanfcsfban l6tom el a v{ros k6pviselet6t.

Ebb6li min6s6geimben manditumom elej6n fellelthroztam az aktuflis feladatokat,
majd rr6szt vettem az ezekre vonatkoz6 tanicsi hatirozatok elk6szft6s6ben 6s a
vezet6i diint6sek meghozatalfban valamint ezek betartfsdnak elleniirz6s6ben.

Kidolgoztam a Mflszaki igazgat6sfg szervez6si kereteit 6s a Szervez6si 6s Mrffkiid6si
Szab{Iyzat rf vonatkozil fejezetekvalamint a munkakiiriik leirdsit.
Az eddig szervezett versenyvizsgik 6ltal sikeriilt az igazgat6sigon beliil
megalakitani ilz Onkormdnyzat tulajdondban lev6 kereskedelmi tirsasigok
tev6kenys6g6t kiivet6 iroddt, iry a tiirv6nykez6s 6ltal kir6tt feladatok el vannak l6tva
6s a tulajdonosi min6s6gbdl fakad6 szerepkOr be van tiittve. A 2016-os 6vben nem
sikeriilt a miiszaki igazgatfli r[IL[st betiilteni 6s iiresen maradt a Beruhr{zisi iroda 5
6ll6s6b6l is 2, ez6rt a megl6v6 szem6lyzetre sok esetben elv6gezhetetleniil sok feladat
hrirul.

R6szt vettem a Hetyi Tanics valamint az urbanisztikai 6s jogi bizottsigok iil6s6n. Az
el6bbiekr6l 3 az ut6bbiakr6l 4 alkalommal hiinyoztam igazoltan.

A kiivetkez6 teriileteken kezdem6nyeztem 6s vittem v6gig belsd 6s kiils6 kiizvitrflkon
tervezeteket:

- A K0ziis temet6 b6vit6se teriiletvisirklssal 6s a szolgfltatis koncesszi6ba ad6s6val
(kiizmeghallgatrfson itment tanicshatf rozat terv ezet fllapotban van);
- A vrflrosgazdflkod6si szabfulyzat mt6dosit6sa a kiizteriileteken hagyott aut6roncsok
eltivolitisa 6s a frissen 6pitett ritburkolatok felvdgisfnak megtiltiga 6rdek6ben
fi 6vf hagrva, alkalma zis alatt'S;
- A tiimbh6zak h6szigetel6si programjfval kapcsolatos r6szv6teli felt6telek
kiinnyit6se (i6vdhagyva);
- A kondiparkok bekeritds6hez 6s enged6lyez6s6hez sziiks6ges miiszaki
dokumentici6 elk6szit6s6nek elindftisa (k6zbeszerz6s folyamatban);
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- A 2014 - 2020 ciklus R.O.P. 4.1 tengely6nek megpilyi.zfrsithoz sziiksdges

Fennterthat6 Mobilitisi Tew elk6szit6s6nek koordonilisa, ilz adatryfljt6s
megszervez6se (elk6szit6s alatt, sajnos t h6nap k6s6sben a leszerzfidiitt hatfrid6h0z
k6pest);
- Ery sajit rfit6pit6 cilgl6trehozisa (iogi 6s gazdasigi megalapozfsin dolgozom);

Biztositom a kapcsolattartist az 6rk6n 616 roma kiiz0ss6g k6pvisel6ivel valamint a

rendfenntart6 er6k 6s kdzszolgiltat6k k6pviseldivel a kiiztiss6g specffikus gondjai

megoldisa 6rdek6ben koordonfltam a h6tr6nyos helyzetfl ilvezet fejleszt6si

strat6gi6ja kidolgozisira k6sztl6 POCU munkacsoportjdt.
Hasont6k6ppen koordoniltam a Csiki neryedi roma ktiziiss6g helyzetSn javftani

hivatott int6zked6scsomag el6k6szit6se 6rdek6ben iisszerflllitandtf pf,lyinati munka

csoportot.

A sport 6s ifjrrisfgi piiyinatak elbirilisdra kinevezett bizottsig munlcijiban
szav rzatij og n6lkiili elniikk6nt vettem r6szt

Megbizis alapj{n k6pviseltem a virost az alfbbi rendezv6nyeken:

- Ferencvrfirosi Fesztivil (aug. 24'25), mely alkalommal a Budapesti

ktizleked6si kiizpont illet6keseivel tirryaltam a bike-sharing rendszer

miikiidtet6s6nek tapasztalatair6l;
- A Puskis Tivadar Szakiskola tdvkiizl6si mfzeumiflnak megnyit6jin (szept.

16);
- Az Impact Paperec Horizon 2020 alapb6l {inanszirozott projekt

kiizryiil6s6nek munkflatain, Budapesten (szept. 27'29);
- Szentes v6ros Sportnapjain (okt. 18-19), mely alkalommal a testv6rvfrosi

kapcsolat megalapozisir6l tirryaltunk;
- A Csikszeredai Maryar konzulitus 6ltal a kommunizmus Sidoz*ai eml6k6re

szerv ezett konferencifn (nov.4) ;
- A Meryei Sportgildn (dec. 15);
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