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Tev6kenys6si beszimol6 a 2017. 6vre

A Polg6rmesteri Hivatal szervezeti fel6pit6s6ben a feladataim kdzd tartozik a

Vrlrosgazd6lkoddsi, Vagyonkezel6si 6s a Miiszaki igazgatbsfugok miik<id6s6nek megszervezdse

6s ellen6rzdse.

F6 feladataim a2017 6vben nem viiltoztak jelent6sen, viszont a megval6sitrisuk human

erdforr6s L{mogatotts6ga kib6vtilt, ugyanis az elmtrlt 6vt61 miiszaki igazgat6 vezeti a

beruhriz6si irod6t, melynek letszilma immar teljes 6s az dnkormrinyzati c6gek 6s

kozszolgitltat6sok tev6kenysdg6t krivet6 iroda l6tszrima is egy hijan teljess6 v6lt.

Az ev fi6 feladatai a 2018-ban kiir6sra keriil6 pilyinatok el6k6szit6se, illetve a

pilyazdshoz sztiksdges dokumentumok egy r6sz6nek az elkdszit6se.

Pf lvr[zati trfirsvkdrben :

o rdszt vettem a 4.2. ROP tengelyen val6 piiyazdshoz sztiks6ges Zdld|vezet regiszter

elk6szit6s6hez sziiksdges versenytirgyal6s el6k6szit6s6ben, a megval6sitis

kdvet6s6ben. A regiszter 2017 november6ben k6sziilt el.

r irr{nyitottam a 4.1. ROP tengelyen va16 pilyizdshoz sztiksdges Fenntarthat6 mobilitdsi

terv elkilszftdsfhez sziiks6ges adatszolgiiltatiist 6s tartottam a kapcsolatot a terv

elk6szit6s6vel megbizott c6ggel. A dokumentumot n6mi k6s6ssel ugyan, de sikertilt

leadni, amely 6tment a kiir6 miniszt6rium sziir6j6n. Kdvetkez6 16p6sk6nt r6szt vettem a

Vr{rosi forgalmi tanulmdny, a kdzsz6llitas ifiszewezdsdnek sziiks6gess6g6t megalapozd

tanulmany 6s a kdzszdllftiis 6tszervezdsdt megalapoz6 feladatftizet kidolgozhsihan,

tirgyaltam hasonl6 projekteket lebonyolit6 szakc6gekkel 6s a kdzszfillitisi v6llalat

vezet6jdvel egyiitt szilmos besz6llit6val, valamint r6szt vettiink a belgiumi Kortrijkban

megszervezett Busworld exp6n (gyakorlatilag kiv6lasztottuk a viirosnak megfelelS

elektromos buszok tipus6t).

c rdszt vettem a Sepsi GAL Helyi Akci6csoport Egyestilet l6trehozdsdban 6s a vriros

hdtninyos helyzetii dvezeteire vonatkoz6 fejleszt6si strat6gia elk6szit6s6ben 6s

megismertet6s6ben az fintett kdzdss6gekkel. A strat6giaval eW 7 mi11i6 eur6 <isszegti

tiimogat6st nyertiink el infrastrukturrilis 6s humrln er6fornls fejlesztd beruhrlz6sokra.

o rdszt vettem a lakossrigi hriszigetel6si 3:1. tengelyen kiirt ROP pdlySzat ismertet6s6ben,

klrgyalasokat folytattam az 6rintett tulajdonos-trlrsul6sok k6pviselSivel, valamint

szakkonferencia tilrsszervez6jekdnt is tev6kenykedtem, egyel6re az orszirgos trendhez

hasonl6 eredm6nnyel.



kezdem6nyeztem a Fenntarthatd energiagazddlko&isi terv id6szertisit6s6t, valamint az

Energetikai hatdkonysdg iavitristit cdlzd terv elk6szit6s6t, mely egyr1szt t6rvdnyi
kdtelezeffs6g, mrisr6szt elengedhetetlen feltdtele a kozvillgitris korszer[isit6s6re kiirt
3.1. tengelyen kiirt ROP pdly6zaton val6 r6szv6telnek.

mds palyazati vonatkoz6sban az IMPACT PAPEREC, a papffijrahasznosftiis

fellenditds6re ldtrejdtt Horizon 2020 kiir6sb6l megnyert projekt r6szek6nt a

vdrosmenedzserrel egyutt k6pviseltiik a viirost a janur{r 24-26 k<iz<itt Barcelon6ban

lezailott workshopon, illetve dvktizben dolgoztunk aprojekt dokumentumain.

Vawon- 6s vdrossazd{lkod{s t{rsvk6rhen:

kidolgoztam az dpiiletek homlokzatrlnak fehijitrisiira vonatko z6 kdtelezetts6g6r6l szol6
tan6cshatiirozatot 6s annak megval6sitdsi felt6teleit, illetve ismertettem annak tartalm6t
az <isszes 6rintett lak6k<izdssdggel. Megval6sulni 3 6v alatt fog, a 2glg-as dvt<il

kezd6d6en.

kezdem6nyeztem a kdzds temet6 miikdd6sdnek koncessziIba ad6s6t - ez sikeresen

megval6sult 6s miiktidik, valamint a temet6 teriiletdnek b6vitds6t. Eddig t6bb mint 2,5

hektar teriiletet v6siirolt az dnkormfutyzata t6rs6gben.

kezdem6nyeztem a kdzvilSgftrlsi k<izszolgaltatas koncesszi6ba adis6t, mely 6ltal a

t<irv6nyes feltdteleknek eleget t6ve kiszamithat6bb 6s min6s6gileg jobb szolgiltatast
lehet nyujtani.

kezdemdnyezdsemre a szakiroda kidolgozta 6s a k6pvisel6 testtilet elfogadta a saj6t
tit6pft6 c6giink megalapitiisafil sz6l6 hatirozatit, amely a vezetl kivalasztr{s6nak

folyamata utrtn elkezdheti tev6kenys6g6t.

k<izremflk<id6semmel val6sult meg a Debren patak medr6nek kitakarit6s4 a kily6ni 6s

szotyori csatornahiillzatktbbvitdsi terv6nek elk6szft6se, amaginh{nakban tartott korcs
kutyik dsszeszi{moLisa 6s a kdlts6gvet6sb6l tr{mogatott ivartalanit6s lehet6s6g6nek

megteremt6se' a Pall6 utcai romos dpiiletben lak6k elk6lt6ztet6se 6s az ingatlan
lebont6sa, azlpari park tertilet6n tiirolt, veszdlyes hullad6knak min6sitett azbesztlemez

nagy rdsz6nek elszillittatdsa,kutyafuttat6 l6tsit6se aHfuromszdki K6z6ss6gi Alapitvrtny
trimogatr[sdval 6s a TEGA R.T. altal vlgzett vr{rostakaritrisi szolgdltatitsok napi
min6s6gi ellen6rz6s6nek megszervez6se.

a Bodok 5z6116 6rtdkesit6s6re l6trehozott bizottsrig eln6kek6nt' 3 .versenyt6rgyal6st

szerveztlink a feladatftizet k6pvisel6testtilet 5ltali m6dositilsai k<izepette, azonban nem
kaptunk megfelel6 a1 6n1atot.
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kezdemdnyertem a t6rinformatikai rendszer kialakftrisi folyamatfnak rijrainditris6t egy

kiils6 informatikus bevonris6val 6s az ingyenes hozzif6r6,si QGIS szoftver

felhaszn6lis6val. A munka elkezd6ddtt - folytatni kell 2018-ban is.

Ew6h tirwkdrben:

Sport

A sporttal kapcsolatos feladataimat a 2017 6vi Sport 6s ifiris6gi pilyiaatok elbir6l6

bizotts6gdnak szavazatijoggal nem rendelkezb elndkek6nt (ebben a min6s6gemben az

6v v6g6n indftvrinyoztarr a szabdlyzatok m6dositasrit), a 2016-os 6vben kiemelked6

eredm6nyeket el6rt sportol6k dijaz6s6val (hatirozat kezdem6nyezdse 6s a dijazds

lebonyolitasa a sportbizotts6g elntik6vel) a SzdkelyJbldi Kerdlcpdros Kdrverseny

szervez6sdben, valarnint a sportnapokon val6 r6szvdtellel l6ttam el.

Reprezentdcif

K6pviseltem a vilrost Veszpr6m (2017. jrinius 1-4.) valamint Ferencvaros ( 2017.

augusztus 24-27.) testv6rviirosok rendezv6nyein, 6s meghfvott el6ad6k6nt a Magyar

Kdzszolgiltat6k Egyestilete Pdcsett (2017. milrcius 4-5.) 6s Kecskem6ten megtartott

kdzgyul6sein.

Rdszt vettem a viiros kdpviselet6ben a Megyei Turisztikai Egyesiilet, az Oko-Sepsi 6s

ADI SIMD Onkormrinyzati tiirsul6sok ktizgyfildsein, a Megyei Turisztikai Egyestilet

6ltal a turizmus 6vdt elindit6 konferencifun (2017. mrircius 23.) 6s a Magyar Nemzeti

Keresked6haz zrt. 6s a Liga Citadina - Romrlniai Krizfeladatok 6s K<iztisztas6gi

Szolg6ltatrlsok Egyesiilet6nek kdzremiikdd6s6vel Kdrnyezetipari Megolddsok ds

Egtilttmfrkiddsekcimmel me gszewezett iDleti f6rumon e0l7 .junius r 5).

A 2017-es 6vben dsszesen 10 soros, illetve 2l rendkiviili tan6cstildsen vettem r|szt,

illetve az Urbanisztikai Bizottsrlg 16, valamint a Jogi Bizotts6g 18 munkatil6s6n

tevdkenykedtem.

Sepsiszentgydrgy, 20 I 8. februrir 2 I .


