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2019-ben Sepsiszentgyiirgyi Onkormanyzat helyi tan6csosak6nt els6 sorban gazdas6gi ds jogi
teriileten tev6kenykedtem.

19 Helyi Tandgyi.il6sen vettem rdsrt, akdvetkez6k6ppen:

- 9 a 12 Rendes gytil6sb6l

- 10 a l8 Rendkivtili gyul6sbSl

A gazdasigi bizotts6g tagjak6nt 6s elndkek6nt, aktivan rdszt vettem 19 gyiildsen, ugyariakkor
a Jogi bizotts6g tagjak6nt rdszt vettem 14 gyiildsen. Tov6bb6 aktivan rdszt vettem sz6mos
dltalanos kOzgytildsen a TEGA RT-ndl, SEPSI REKREATIV RT-n61, ASOCIATIA "VADON
"-n61, SEPSIIPAR 6s az URBAN LOCATO KFT-n6l ;

A Kov6szna Megyei Kereskedelmi 6s Iparkamara-val val6 partners6gben, rdszt vettem a
Minimisz 6ves program fejtesztdsdben ds t6mogathsihan a Kis- 6s K0zepvdllalkozasok
t6mogat6srira vonatkoz6an, irj munkalehet6sdgek biztosit6sa 6s uj beruhrizasok l€trehoz6sa
cdlj6b6l. Hetente rdszt vettem a vegyes bizotts6gban a MII.,IIMISZ keret6n beliil a
Sepsiszentgydrgyi Kis- 6s Kdzdpv6llalkoz6k r{ltal benyujtottpilyiuatok elbir6l6sdban. 2Ol9-
ben 106 kedvezmdnyezet|, sepsiszentgydrgyr Kis- 6s Kdz6pvSllalkoz6 rdszesiilt a MINIMISZ
t6mogat6sban, ahol a program dves ktiltsdgvetdse CIsszesen 1.327.263 lej volt. Ugyanakkor
rdszt vettem a 202A-as MINIMISZ program m6dosftds6ban, a btirokratikus elemek
csdkkentdsdben, valamint a program tertilet6nek b6vit6s6ben

Rdszt vettem a2AZA-as 6vre vonatkoz6 ad6szintr6l sz6l6 hati{rozattervezet el6kdszitdsdben.

A Gazdas6gi Bizotts6g tagiak6nt megvitattam, vdlemdnyt nyflv6nitottam, elfogadtam 6s/vagy
elutasitottam a magiinszektornak az ingatlanok elad6s6ra, megv6sarl6s6ra vagy bdrbead6sara,
ugyanakkor a kOzds beruhAz6sokra vonatkoz6 k6relmeket; elemeztem, elfogadtam ds/vagy
elutasitottam a Sepsiszentgydrgyi Onkormanyzatnak alarendelt v6llalatok, illetve int6zm€nyek
kdrdseit.

Rdszt vettem a gazdasfugi 6s jogi bizotts6g til6seinek ttibbs6gdben, amelyeket a Rendes
Tan6csiil6s el6tt hivtak 0ssze 6s nem csak, ahol minden alkalommal megvitatt6k a
napirendtervezetet, ugyanakkor ellen6riztdk azok jogszeriisdgdt 6s cdlszertisdg6t 6s kedvez6
velemdnyt nyilv6nitottak vagy esetenk6nt kedvez6tlent, valamint a napirenden m6s probldmrik
is megvita&isra kertiltek



A Helyi Tan6cs k6pvisel6jek6nt a 2019-es dvben tdbb Altal6nos Kdzgytildsen vettem rdszt az
Al6bbi C6gCKN6I: TEGA RT, SEPSI REKREAT1V RT, ASOCIATIA ''VADON ", SEPSIIPAR
RT 6s az URBAN LOCATO KFT. 20 1 g-ben a k6ve tkezb 0sszehivott gyiil6seken vettem r6szt:

voltam

alkalommal jelen voltam

alkalommal jelen voltam

jelen voltam: Ugyanakkor az Altaldnos Kdzgyiil6s tagiakent az bsszehfvott, az ipwi
parkban 1ev6 tertiletekr6l 6s az ottl6v6 irodak6l folytatott trirgyal6sok 19 til6sdb6l rdszt
vettem 12 gyiildsen.

Ezen gyiil6seken beltil meghozott ddntdsek 6s 6tbesz6lt t6mik bekertiltek kiil6n-kiil6n
mindegyik trirsasdg tevdkenys6gi beszamol6j6ba.

Mindemellett tagia vagyok a Szdpmez6i Ipari Park jdvdbeli beruhriaasainak 6rtdkel€sdvel
foglalkoz6 Ert6kel6i Bizotts6gnak. 2019-ben a bizottsdg 6ltal osszehfvott 7 gyuldsb6l 6-on
vettem t€szt, amelyeken j6v6hagytrik a k6vetkez6 befektet6k elfogad6s6t: BIOFARM KFT,
ECO BIHOR KFT, KICSI FERMA PROD KFT, AVERO PUBLIb KFT, CHARTA PRINT
KFT, EXPERT DOC PRINTING KFT, SAJGO TRANS KFT, KEMBLI.MED KFT, ELTOR
KFT 6s AFIBIOTECH KFT.

Ahogy az a fent emlitettekbdl kitiinik tevdkenysdgemet els6 sorban a szakteriiletemnek
megfelel6en vdgeztem, a helyi tan6csnak alarendelt kereskedelmi trirsasdgok tevdkenysdg6nek
pdnztigyi feliigyeletdn dolgoztam, a MINIMISZ program koordondlas6ban *tt.m
r6szt,valamint a helyi ad6tigyi rendszer kidolgozas6ban.

Tandcsosk6nt a vdradi J6zsef Altaldnos Iskola yezetl Tan6cs6ban
kdpviselem, A 2019-es dvben sz6mos l6p6st tetttink varosunkban az
6rdek6ben , az iskoldn beltil az v-vm osztdlyosok r6sz6re a step
l6trehoz6s6val.
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