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Sztakics Eva-Judit alpolg6rmester

A polg6rmester szakappar6tus6nak szerkezeti fel6pit6se szerint a kovetkezo
irod6k, tevdkenys6gek megszervez6se 6s vezet6se tartozik a munkakdrtimbe: Varosi
Kdzp6nziigyi lgazgat6sSg, P6ly6zati, Strat6giai 6s Kultur6lis lgazgat6shg,
Kdzdssdgfejleszt6si lgazgat6sdg, Zathureczky Berta Otthon valamint a mtivel6d6si
intdzm6nnyekkel val6 kapcsolattartils.

t1 xozpENztiew rcezetrdsAc '

AKozpenzigyilgazgat6s6ghozakdvetkez6irod6ktartoznak:
o Ad6kivet6si,Meg6llapft6si,Ellen6rz6Iroda

- Ad6kivet6si, Megdllapit6si, Ellen6ru5 hoda- Magiinszem6lyek
- Ad6kivet6si, Meg6llapit6si, Ellen6rz6 boda- Jogi Szem6lyek
- P6nziigyi Ellen6rz6si Iroda

o P6nziigyi- Fisk6lis Nyilv6ntartilsi, Kdvet6si Oszt6ly
- Ad6kivet6si, Krivet6si Iroda
- Operatfv P6nziigyi R6szleg

o Inform6ci6s Technol6gia es Adatbiniskezel6 Iroda

2018-as 6v elej6n 35.000 term6szetes 6s jogi szemdlynek keriilt kikcizl6sre irgy
ad6meg6llapit6si 6s v6grehajt6si okirat, mint a p6nztigyi ad6tdrvdnykdnyv iital ellirt
fonto sabb inform6ci6kat tartalma z6 polgirmesteri I ev6 l.
2018-ban a tulajdonalapri ad6kb6l szdrmazo jdvedelmek megval6sit6si szintje a

ktivetkez6k6ppen alakult :

- a megbllapftott 6piiletad6 termdszetes szem6lyek eset6ben 92,09o/o-ban valamint
2.826.852Iej 6rt6kben val6sult meg, mig a jogi szemdlyek eset6ben 89,62o/o-ban,
valamint 10.827.047 lej 6rt6kben fizet6ddtt be;

- a beltelekad6 eset6ben a megval6sitilsi arhny term6szetes szem6lyeknel 90,47o/o
(852.506 lei), aktiv jogi szem6lyekn6l 93,68% (909.556 lej);

- a j6rmtiad6 mag5nszemdlyek esetdben 82,89Yo-ban (1.995.866 lej), mfg aktiv jogi
szem6lyekn 61 92,22o/o ( I . 3 3 0. 626 lej) ;

A csek6ly <isszegii (de minimis) 6llami t6mogatSsi program keret6ben 36.585 lej
t6mogat6sban rdszesitettiink a a sepsiszentgyorgyi Inkubritor Hiaat alapit6 Covimm
Consulting r6szvdny t6rsas6got, valamint 225.060lei t6mogat6sban a sepsiszentgydrgyi
Ipari Parkot miikddteto Sepsiipar reszvdnyt6rsas6got, 6piilet 6s teri.ilet illetdkfelmentds
form6j6ban.

20 1 8-ban tematikus ellen6rz6sek folytak a kdvetkez6 t6makdrrjkben :'

- termdszetes szem6lyek tulajdon6ban l6v6 nem lak6s rendeltetgsii ingatlanokra
vonatkoz6an, 20 I 6-20 l9-as id6szakot 6rintve



- reklSmfeltiletek hasznillata ut6n befi zetend6 rekl6milletdkre vonatk oz6an
- a v6ros tulajdon6ban l6v6 tertiletek nyilvantartdsfura vonatkoz6an, valamint a

haszniiati, b6rl6si vagy koncesszi6s jogot 6lvez6 szem6lyel<re 2016-2018-ben
kir6tt teriilet illet6kekre vonatkoz6lag

- lak6negyedekben l6tesitett parkiroz6helyek bdrleti szerz6d6sei, 20l6-2018-as
id6szakban, a b6relt tertiletek illet6kbefizet6sdre vonatkoz6an; az ellenorzls
sor6 701 parkfuoz6 hely b6rl6j6nek fisk6lis helyzete volt leellen6rive 6s 660

esteben 6llapitottunk meg teriiletillet6ket 6s befizetdsi ktitelessdget
- tdmbhinlak6sokhoz tartoz6 melldk6piiletek tulajdonosainak, 2016-2018-as

id6szakot 6rint6 ad6kdteless6g6nek me gSllapit6sa
- a Csiki 6s Szemeria negyed postacimeinek aktualiziiilsa az igazgat6s6g

nyilvrintart6s6ban
- .. e gyhinak tulaj don6t kep ezo in gatlanok ad6fel ment6ssinek el len6rz6 se

- kisnyugdijasok ad6kedvezm6nye; 321 ad6kedvezmdnyezett keriilt
ellendrz6sre.

Az ellenorz6s sor6n 174.888 lei 6n6kben befizetend6 ad6t 6s illet6ket, valamint 16.200

lej 6rt6kben k6sedelmi kamatot 6llapitottunk meg.
A 2018-ban folytatott k6nyszerv6grehajt6si tev6kenys6g sor6n a kdvetkezS jtivedelmek

voltak megval6sitva:

A 2018-as 6vben tdbb munkacsoportot hoztunk l6tre, akik az adofrzet6k ismert lakcfmdre
sz6lltak ki az ad6frzet6k 6ltal tartozott risszegek begyiijtdse 6rdek6ben, hogy a helyszinen
felm6rj6k az illet6 szem6lyek kdvethet6 javait, vagy esetenk6nt meg6llapits6k
fizet6sk6ptelens6giiket. Azon fizet6sk6ptelen szemdlyek eset6ben akik az igazgat6sdg
nyilv6ntart6sSban ki nem frzetett p6nzbfrs6ggal szerepeltek, iratcsom6k 5llit6dtak <issze,

annak 6rdek6ben, hogy a kompetens bir6sSgt6l apenzbirsitg kdzmunkhraval6 tfialakithsifi
ig6nyeljiik.

A pdnzidgyi igazgat6sitg miiktidds6nek megszervez6s6ben szem el6tt volt lartva az
iigyf6lszolgdlat folyamatos hosszabitott programmal tort6n6 mtikcldtet6se. igy a P6nz0gyi
Igazgat6sdg 0gyf6lfogad6 munkapontjain6l a program naponta 8,00 - 18,00, p6nteken
pedig 08,00 - 14,00 6ra kiizrlt zajlik.
Az Ugyfelszolg6lati irod6n beliil miikddik a lakoss6gi tan6csad6 rdszleg, rigy a

term6szetes, mint a jogi szemdlyek szirmdra, ki.ikin vfiasztva az
ad6meg6llait6si/regisztr6ci6s munkapontt6l, azzal a sz6nd6kkal, hogy a vrlroslak6k
r6sz6re a p6nzi.igyi inform6ci6k kdnnyebben el6rhetov6 v6ljanak. A munkat6rsaink

l

Ad6tinus Mesval6sitott iiivedelem 6rt6ke (lei)
Epi.iletad6 - mas6nszem6lvek 753.287
Eptiletad6 - ioei szem6lyek 1.374.929

Bel- 6s kiiltelekad6 - mas6nszem6lvek 206.118
Bel- 6s kiiltelekad6 - iosi szem6lyek tst.428

J6rmiiad6- mas6nszemdlvek 408.331
J6rmiiad6- iosi szemdlyek 120.994

P6nzbfrs6sok 467.489



minden nap a lakoss6g rendelkez6s6re 6llnak, segitsdget nyrijtva a nyomtatv6nyok
kitdlt6s6ben, illetve az elerhetetlen/sz6mukra 5rtelmezhetetlen inform6ci6ktisztdzdsdban.
Biztositva lett az Ugyfelfogad6n beliil az ad6fizet6k szdmixa fontos, ad6z6ssal

kapcsolatos inform6ci6k vizu6li s megj elenitdse.
A v6grehajt6k 6ltal ig6nyelt inform6ci6kkal kapcsolatos kolts6gek csdkkent6se, illetve a

kdt szervezett kdzritti, a v6grehajt6st megel6z6 procedirr6kkal kapcsolatos egyiittmtikdd6s
hat6konys6gSnak fokoz6sa 6rdek6ben, megkot6sre keri.ilt egy egyiittmtikcrd6si protokoll a

BfrosSgi Vdgrehajt6 Kamara (CEJ) 6s a helyi penzigyi szerv kdzdtt, amely a

v6grehajt6shoz sziiks6ges inform6ci6k eset6ben automatikus rdlfitdst biztosit a BVK
tagjainak szhmfira.
A 2018-as 6v sor6n a hivatal ad6iigyi p5nz1thrhnirl 56.164 darab nyugta 6llit6dott ki
13.811.682 lej drt6kben, mig 4766 ad6fizeti5 bankk6rty5val frzetett 2.802.677 lej
6rt6kben. .. ,.

A 2018-as 6vben az ad6befizetds6si penztdr minden munkanapon hosszabitott 6rarenddel
dolgozott, a pdnztdrban dolgoz6 szem6lyek szirmtfi mindig a sziiks6gletnek megfeleloen
egdszitve ki. Az [gyfelek megfelel6 kiszolg6l6sa 6rdek6ben 2018 janu6r 8 6s 2018
m6rcius 31 kdzdtt az osztdly tdbb ad6kdvet6ssel megbizott alkalmazotda a helyi ad6k 6s

illetdkek begyiijt6s6hez volt ltirinyitva, folyamatosan biztositva kdt, mfg
csircsid6szakokban ( I 0.3 0- 1 4.30 kiizdtt) h6rom p6nzt6ros j elenl6t6t.
A Sepsiszentgydrgyh0ztartozi falvak lakosainak 6rdekdben a 2018-as 6vre meg6llapitott
helyi ad6kat 6s illet6keket 2018 miircius Zl-en Kily6nben, valamint m6rcius 22-6n
Szotyorban is ki lehetett frzetni.

Az 6v folyam6n 1065 ad6fizetb fizette ki a helyi ad6kat 6s illet6keket az orszdgos
elektronikus online bankk6rty6s fizetdrendszeren keresztiil, dsszesen 3I4.920 lej
6rt6kben. (www. ghiseul.ro).

A Kdzp6ngyzngyi lgazgat6s6g biztositja a municipium jogi k6pviselet6t az ad6iigyek 6s

v6grehajt6s vitatSs6val kapcsolatos bir6s6gi iigyek, valamint fizetdsk6ptelens6ggel 6s

cs6ddel kapcsolatos iigyek eset6ben.

A Kdzpdngyzngyilgazgatositg 25 esetben (k6r6sre) biztositott nyilv6nos meghallgatdst a
vit6s iigyek b6k6s 6s min6l hatdkonyabb megold6sa 6rdek6ben, mely esetekben
mindenkor ad6iigyi felvil6gosit6st nyrijtott a meghallgatott szem6lyek konkrdt esetei

tekintetdben, 6s a me ghal I gat6sok eredm 6ny 6t jegy z6kdnyb en rci gzitette.
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APdlybzati, Strat6giai 6s Kultur6lis Igazgat6s6ghoz a kcivetkez6 irod6k tarloznak:

o K.zbeszerz'sr 
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eszerzdsi Iroda
. Taniigyi, Mtivel6d6si Iroda
o Informatikai Iroda
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2.I. KOZBESZERZESI ES PALY,,LZATI IRODA

a) Pdlvdzati ds Proeramiroda

A 2018-as 6v sorSn azirodamunkat6rsai k6t kdztisztviselS 6s k6t szakfeliigyelo.

A 2018-as 6v folyam6n azitodatev6kenys6ge:

- folytat6dott a 2 nemzetkdzi projekt kivitelezdse azlrrtercegDuna Transznacion6lis

Pro gramon keresztiil, 6sPedi g :

o a RARE projekt: A p6rbesz6dek megv6ltoztatSsa, a gyakorlatok

megv6ltoztat6sa 
-Rom6k, 

mint hum6n er6forr6s ( a projekt teljes kdlts6gvet6se

Z,O3g,0g2.l0 Euro, 6s Sepsiszentgyrirgy Municipiumhta tartozl projekt teljes

k6lts6gvet6se 124.705,20 
-Euro, 

amelyikb6l 105.999,4? Euro (85%) az Eur6pai

Regioialis Fejleszt6si Alap hozzi\5tul6sa, 16.211,68 Euro (13%) 6llami

ftoizeialas 6i Z.+g q,t0 Euro (2%) Sepsiszentgydrgy Municipium 6_nr6sze

o ,,YOUMIG- A fiatalok nemzetkd,zi v6ndorl6s6nak hat6sai lntdzmdnyr

eszk6d6r 6s egyiittmiikod6si csatorn6k fejleszt6se" ( A projekt teljes

ktilt6sgvetdse ziis,t53.10 Euro, Sepsiszentgyorgy Municipiumara tartoz6

projeki teljes k6its6gvet6se 89.397,50 Euro, amelyikb6l 75.987,87 Euro (85%)

azEur6pii Region6=lis Fejleszt6si Alap hozzbj6rulSsa, 11.621,68 Euro (13%)

6llami hozzi${n;ir6s 6s i.lgl,gS Euto (ZYo) Sepsiszentgyorgy Municipium

6n16sze

Sepsiszentgydrgy Municipium a partnet a k6t projektben , ezek _kivitelez6se
elhriz6dik ZOli-jtiniusSig. Az 6v iolyam5n az els6 kivitelez6si szakaszban kdt

jelent6s k6sziilt ei, a t6mogathat6 kiad6sok dsszege emelkedett 27 .581,27 . Eurora a
"nang 

p6ly6zatban, illetve 22.837,94 Eurora a YOUMIG pillyinatban.

- A Region6lis Operativ Program 2014-2020' 3-as tengely Az alacsony sz6n-

dioxid-kibocs6trisri gazdasdgrival6 6tt6r6s tdmogatilsa, 3.1-es Befektet6si priorit6s

Lz energiahat6konlys6g timogatdsa, az intelligens energiagazd6lkod6s 6s a

megirjul6 energiafoirSrot f.tt uirn6l6sa a kozinfrastruktrir6kban, ttibbek kdzdtt a

toipiitetet<U.n'd.ulak6sszektorban,CMtivelet-Kozvil6githsra3finansziroz6si
k6relem kidolgoz6sa 6s benytj tbsa, a r6szleg titmogatta a konzult6nst ebben a

tev6kenys6gben. A 3 k6rds a k6vetkezb:

o o,A krlzvildgitbs felirjit6sa/bovit6se - Kily6n 6s Szotyor utcai hhl6zat",

(3.053.342,15 lej),
o "A kozvilfgitasiiendsrer javit6sa Sepsiszentgyrirgyon, 1 t6tel " (1.398.767,42

lej), illetve
o "A k<izvil6git6si rendszer javitdsa Sepsiszentgyorgydn, 2 tetel " (4..322.584,22

lei).
Ezek kdztil m6g csak az elso keriilt elbir6lSsi

megfellebeaiik.

szakaszba, elutasitott5k, de a ddnt6st

A 2018-ban benyirjtott, a Region6lis Operativ Program 2014-2020,3-as tengely

keret6ben benyirjioit 8 finansziroz6si k6relem ktiziil 4 program kapott t6mogat6st:



Sepsiszentgyorgy Municipium6ban .ta|6|hat6',Plugor 
S6ndor,, Miiv6szeti

Liceum trOizi getltese, proj ekt 6ssz6rt6ke : 2'l 53'202,63 lei

Sepsiszentgydrgy fvfurii"ipiu*6ban tal6lhat6"Gulliver" Napktizis 6vod6nak,

tpiteszeti Z, [6*y"zeti min6s6g ndvel6se 6s hSszigetel6se, 6ssz6rt6k:

1.590.952,73 lej
o A "Mihai Viteazul" Kolldgium

6s kdrnyezeti min6s6gdnek

7.162.742,72 lej

- Bentlak6s 6s Rendezvdnyterem, 5pitdszeti

ndvel6se 6s h6szigetel6se, 6ssz6rt6k:

tal6lhat6 "Arv6cska" NaPkozis

minos6g novel6se 6s h6szigetel6se,
o Sepsiszentgydrgy MunicipiumSban

6vod6nak 6pit6szeti 6s kdrnyezeti

6ssz6rt6k: 2. 141.660,85 lej

Ezek kiiziil az els6 3 projektre al6ir6dott at6mogat6si szerz6d6s, 6s megkezdoddtt

ezek kivitelezdse. Xr;A*A"ska" Napkdzis Ovoda eset6ben hamarosan al6ir6dik a

t6mogat6si szerz6dds.

- A Region6lis Operativ Program AP 4 OS 4.4 keret6ben 2018-ban 2 finanszirozhsi

kdrelmet dolgoztunk ki 6s nyfjtottunk be ( "A K6rdsi Csoma Sanbor Napkdzis

6voda felirjit6sa Js b6vit6se 'i a projekt 6rt6ke: 1'853'567,14 lej, illeWe-"B6^lcsdde

6s 6voda dpitds Sz6pmez6n" cimti projektet, amenyn^ekdrtdke: l'994'791'00 lej)'

valamint az OS 4.5 keret6ben a "'-Berde Aron Szakkoz6piskola fiigg6leges

elrendez6se ", projekt, amenynek 6ssz6rt6ke 3'086'521'88 lej

- T6mogattuk az ,,Igazgat6si elj5rSsok egyszenisit6se 6s a polg6rok 
-sz6m6ra 

a

btirokr6cia 
"gyrl"iU.iiese 

Sepsiszentgytirgy Polq611e9teri HivatalSban" cimii

finansziroz6si k6relem kidolgoz6s6t es-mnyu3tasii (2 910 004,84 lej) a 2014-

Zll}-asoperativ Kapacit6s id*initdtativ Program keret6ben (PocA ) a 2'1'-es

Konkr6t c6l- A heiyi k6zig azgattsban kt zits rendszereket 6s szabv6nyokat

vezetnek be, amelyek optlmaiiz1[at u kedvezm6nyezettorient6lt folyamatokat az

SCAP-szel tisszhangban, 6s a fiiansz[toz1si szerzod6st 2019 febru6rj6ban irt6k

al6.

- Befejezoddtt a nemzetkozi RESIN pillyhzat kivitelez6se- A rugalmas v6rosok

d6nt6shozatal6nak t6mogat6sa- a Hoiizon 2020 6ltal finanszirozva, egy projekt

amelyben SepsiszentgyOlgy Municipium a sajht koltsdgvetds n6lktili partner

- A Horiz ont 2o2o pfogfam 6ltal finans zirozott CLEVER Cities - A kornyezetbarSt'

okol6giailag integralt kornyezetbar6t megold6sok rdszvdteli terv6nek

megval6sit6sa, a-hozzftadott {rtdkkel rendelkez6, t6rsadalmi szempontb6l

beilleszked6 ktirnyezetbar6t megold6sok megval6sit6sa, Sepsiszentgyttrgy

onkorm6nyzat ktilts6gvet6s6nek ertete 81.125 EUR, a projekt idotratama 5 6v



A Bethlen G6bor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott Sz6kely Ydgla 2018 phlyilzat
el6k6szit6se 6s benyfjt6sa- a pillybzat 1.000.000 Ft 6rt6kben kapott
ftnanszirozdsdt

A Bethlen G6bor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott benedekmezei lovast6bor piiydzat
elk6szit6se 6s benyujt6sa. A p6ly6zat 300.000 Ft 6rt6kben kapott frnanszirozdst

A Bethlen G6bor Alap riltal tilrsfinanszirozott,,Kameracsapd6k beszerz6se". A
p6ly{nat 350.000 Ft 6rtdkben kapott frnanszirozilst

"Egy fedett lovarda mtiszaki dokument6ci6 kidolgozdsa" , frnanszirozva a Bethlen
G6bor Alap 6ltal. A vissza nem t6ritend6 t6mogat6s 6rt6ke 7.000.000 Ft.

... I.

13 negyed6vi jelentds elk6szit6se az ex-pos fizisban levo piiydzatokhoz, illetve
ugyanennyi ellen6rz6 l6togat6s tdrt6nt a Region5lis Fejleszt6si Ugyntlksdgreszerol

A r6szleg munkatiirsai menedzseri, menedzserasszisztensi min6s6gben, illetve a
pdlydzatot koordin6l6 csapat tagjak6nt r6szt vettek, illetve vesznek a pdlylzatok
kivitelezds6ben. A pdlyi.zatokat 6rint6 feladataikat az illetl pdlyhzathoz tartoz6
munkak<iri leirSs szab6ly ozza.

Apdlyilzatok kivitelez6se sor6n sziiks6ges, a region6lis fejlesztdsi iigyndks6g vagy
a miniszt6rium Sltal k6rt, tdbb mint 200 pontosft6s, m6dosit6st,kiegdszitdst, levelet
k6szitettek el.

20 penzigyi- technikai dokument6ci6k, piilyinatok, pdlydzatok kdlts6gvetds6t,
m6dosit6sokat 6s kieg6szitdseket j6v6hagy6 tan6cshat6rozattewezet 6s

szakv6lem6nyez6s elk6szit6se

A Polg6rmesteri Hivatal k6pviselet6ben az iroda alkalmazottai reszt vettek
r6gi6fejleszt6s, struktur6lis alapok adta lehet6s6gek, piiydzatmenedzsment
t6makdrdkben, Sepsiszentgydrgydn, Gyulafeh6rvSron, Bukarestben, Brass6ban
szerv ezetl konferenci6kon, megbesz6l6seken, szakmai 6rtekezleteken

A folyamatban lev6 beruhriz6sokkal 6s pillydzatokkal kapcsolatos besz6mol6k 6s
jelent6sek elk6szit6se a Megyei Tan5cs illetve prefektrira k6r6s6re a
miniszt6riumok vagy kiil6nbiiz6 szakcdgek 6ltal kezdem6nyezett
krizv6lem6nykutat6sok kdrd6iveinek megv6las zolilsa

b) Kilzbeszerzdsi lroda

A 2018-as 6v sor6n az iroda
nincs betdltve.
A kdzbeszerz6si procedirrik
tdrt6nik:

munkat6rsai 4 kdztisztivsel6, 6s I kdztisztviselSi 6llis

v6grehajt6sbn6l az al6bbi tdrv6nyek alkalmazisdval



- A kiizbeszerz6sre vonatkoz6 9812016-os tdrv6ny
- A 10112016-os ttirv6ny, amely a jogorvoslati 6s fellebez6si odaft6l6sre vonatkozik

a k<izbeszerz6d6si szerz6d6sek, szeklori szerz6d6sek, munk6lati koncesszi6s

szerz6d6sek 6s szol g6ltat6s i koncess zi6s szerzod6sek eset6ben

- A 39512016-os Hat6rozat, amely a szabv6nyok alkalmaz6s6ra vonatkoz6
rendelkez6sek odait6l6s6r6l sz6l a kdzbeszerulsi szerz6d6sek/

keretmegdllapodisok eset6ben

A 2018-as 6v folyam6n a Kdzbeszerz6si Iroda 25 kdzbeszerz6si elj6r6st

kezdem6nyezett 6s bonyolitott le ( 24 egyszertisitett online elj5r6s, 1 tSrgyal6s

el6zetes kdzzetetel n6lktil a r6szvdteli 6rtesii6sr6l offline) 15.115.536,71 lej + af'A
6rt6kben, amib6l:

... I

- 8 beszerzesi elj6r6s termdkekre vonatkoz6an 1.399.777,281ej + AFA 6rtdkben
- T2kdzbeszerzdsi elj6r6s szolg6ltat6sokra vonatkoz6an 1.526.283,52 lej + AFA

6rt6kben
- 5 kdzbeszerz6si elj6r6s munk6latokra vonatkoz6an l2.l8g.4l5,gl lej +Apa

6rt6kben

Ezen kfviil 2018-ban m6g 11 kdzbeszerz6si eljSr6st inditottunk el (5 db munk6latokra,
5 db. szolg6ltat6sokra 6s 1 db term6kre), amelyek jelenleg az elbirilli.si szakaszban

vagy az 6rv6nyesit6si szakaszban vannak.

A 395120l6-os kdzbeszerzdsre vonatkoz6 tdrv6ny v6grehajt6si szab6lyoz6s6nak

drtelmdben 1006 drb. szerz6dds kdttetett k<izvetlen riton trirt6n6 beszerz6ssel

6.036.321,08 lej + Af'R grtemen, amelyikb6l:

- online: 793 kdzbeszerzds 5.012.173,84 lej + ApA 6rtdkben
- offline: 381 kozbeszerzds 1.024.147,24 lej + AFA drtdkben

2.2. rtNtiew, ativnuioast moo,n

o 2018-ban is minden oktat6si int6zm6nnyel tartottuk a kapcsolatot, a kolt6sgvet6s

eloszt6s5t az el6zo 6vekhez hasonl6an az intdzmdnyvezet6k konzultdl6s6val
vdgeztik, sikeriilt eljutnunk minden 6vod6ba 6s iskol6ba az egydni gondok
megbesz6l6s6re

o Megszerveztiik a h6rom kultur6lis int6zm6nyt veze,to menedzserek
tev6kenys6geinek az 6rt6kel6s6t.

o Megszerveztiik 6s lebonyolitottuk a kultur6lis piiydzatokat a helyi kciltds6gvet6si
alapb6l, valamint 5 di6k szitmdra 6tadtuk a Szent Gytirgy Osztdndijakat, melynek
elbir6l6s6ban r6szt vettem.



Folyamatos egyiittmiikdd6s a vSros kultur6lis int6zm6nyeivel, a mozival, a

Magyar Kultur6lis K0zponttal, az EMUK-kel

Az EMUK 2014-ben alakult, cdlja az 1920 utdni erd6lyi k6pz6mtiv6szet tdrgyi
eml6keinek iisszegytijt6se, feldolgoz6sa 6s bemutatixa. Kiemelt feladat6nak
tekinti az erdelyi k6pz6miivdszek 6letmiiv6nek szakmai 6pol6sdt, miiv6szetiik
6tment6s6t a j6v6 gener6ci6i szirmfra.

Az EM0K 25 kiilllitilst szervezett, amely kdziil 9-nek aLdbaslFrdz adott otthont,
tov6bb6 14 katal6gust adtak ki

2.3. INFORMATIKAI IRODA

Az informatikai iroda tev6kenys6ge:

o hard k6,zbel6p6s: 131

- szdmit6g6pek/nyomtat6k miikodtet6se
- szdmitog6pelemekkicser6l6se
- szdmit6g6pelemekmegjavit6sa
- rack szekrdny risszeszereldse 6s szerverek telepitdse, egy kapcsol6s

UPS-ek 6s NAS-ok
- meg k6t nagyobb UPS iizembe helyez6se szerverek 6s m6s

informatikai eszk6z6k v6delme 6rdek6ben

o szoft k<izbel6pes:2125
- szoftvereklhardwarek install6l6sa/ rij rainst all6l6sa
- szSmitog6pes rendszerek install6kisa/ irj rainstal l6l6sa
- szoftver probl6m6k megold6sa
- szoftverek frissitdse

sz6mit6 g6pek virustalanft6sa
adatok biztons6gi mentdse
e-mail cimek l6trehoz6sa
virtu6lis szoftverek telepit6se

Mds tevdkenvsdsek:

A KOz- 6s mag6nteriileti igazgatdsi, vagyonkezel6si, gazdasdgi, kdltsdgvet6si,
p6nziigyi, mezbgazdasdgi 6s r6gi6fejleszt6si szakbizottsdg, valamint a Kulttra-,
tudom6ny- 6s taniigyi szakbizottsdg tagtra vagyok a Helyi Tan6csban. A gazdasilgi
bizottstig 22 gyiilesdn vettem r6szt ( a24-b6l), a kultur6lis bizottsrig 15 gytil6s6n vettem
r6szt ( a 16-b6l). A tan6cs 23 rendkiviili ds 1l rendes i.il6s6n vettem r6szt ( dsszesen 34
iil6sen a 36-b6l).



Akultur6lispillySzatelbirdl6bizotts6gelndkevoltam:

- osszesen 69 kultur6lis p6ly6zatot t6mogattunk 265.820 lej 6rt6kben.

R6szt vettem a Szent Gyiirgy Napok szervez6s6ben, amircius 15-i iinnepi megeml6kez6s

szervez{s6ben, az okt6ber 6-i illetve az okt6ber 23-i iinnepi megeml6kez6s

megszery ezds6ben, a Gyermeknap megszervez6sdben.

A Vadon Egyestilet elnoki tiszts6g6t tdlttittem be.

A Sz6kely Yhglinak, az 6v egyik legnagyobb esem6ny6nek voltam M egyik

fbszewezbje.
Koordin6ltam a diakok testv6rv6rosi programban val6 rdszvdtel5t, az alilbbi kiutaz6sok

tdrt6ntek 2018-ban:
... ,.

- A ,,G6dri Ferenc Colan" Altal6nos Iskola 6 diilkjdnak 6s 2 kis6r6tan6r6nak

r6szv6tele a balatonlellei t6borban
- A Reform6tus Koll6gium 7 diSlghnak 6s 2 kis6r6tan6r6nak r6szv6tele a

Ferencv6rosban szerevzett iinneps6gen
- A Sz6kely Mik6 Koll6gium 12 diikj/rlrak 6s 3 kisdr6tanirrdnak r6szv6tele a

Veszpr6mben megszerv ezett teremfocibajnoks6gon
- Az,,Ady Endre" AlhlSnos Iskola 8 di6kj6nak 6s 1 kis6r6tandr6nak r6szv6tele a

balatonszemesi sportt6borban
- A ,,Plugor S6ndor" Mriv6szeti Liceum 8 di6kj6nak 6s egy kis6rotan6r6nak

r6szv6tele a Mikul6s-napi tinneps6gen
- A Sz6kely Mik6 Kolldgium Koll6gium di6kjaival egyiitt koszdnt<ittiink 62 di6kot

Veszpr6mb6l
- A ,,Kov6ts Andr6s" fiiv6szenekar fell6p6se Kir6lyhelmecen illetve a Y6gla

Korz6n

A ,,V6radi J6zsef " Altal6nos Iskola di6kja, Demdny Agnes

Onkormrlnyzata 6ltal alapitott 100.000 forint 6rtdkii "Barab6s

6ltal6nos iskolai tanulm5nyai sor6n kimagasl6 eredm6nyeket

tanul6sSban 6s mtivel6s6ben.

nyerte el a FerencvSros
Samu" dsztdndijat, aki
6rt el a magyar nyelv

Sztakics Eva-Judit


