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alpolgfrmester

A polg6rmester szakappar6tus6nak sze*ezeti fel6pit6se szerint a k6vetkez6 irod6k,
tevdkenys6gek megszervez6se 6s vezet6se tartozik a munkakrird,mbe: Vrlrosi Kcizpdnztigyi
Igazgatosirg, Phlyi.zati, Strat6giai 6s Kultur6lis lgazgatlsdg, Szoci6lis lgazgat1sig,
Zathureczky Berta Ouhon valamint a mtivel6ddsi int6zm6nnyekkel val6 kapcsolattart6s.

1) rozprNzUcylrcazc,tros.q.c

A Kdzp 6nzii gyi igazgat6 s 6 g f6bb tev6kenys6 gi k0 re :
o A helyi ad6k 6s illet6kek meg6llapit6sa, kivet6se, ellenorzdse 6s bev6telez6se

term6szetes 6s jogi szem6lyek eset6ben, valamint a helyi kdlts6gvetds m6s nemti
j ovedelmeinek bev6telez6se;
az adok, illet6kek, p6nzbirs6gok 6s m6s helyi jdvedelmek kovet6se 6s begyrijt6se, a
helyi ktilts6gvetds kdvetelmdnyeinek a tdrvdny 6ltal el6irt litilbnbrizo
k6nyszervdgrehajtrlsi eljar6sok ftjAn tort6n6 megsziintetdse: letiltSs, ing6 6s ingatlan
javak k6nyszerv6grehajt6sa, valamint a helyi jOvedelmek nyilvantart6sa/konyvel6se
ad6tigyekkel 6s v6grehajt6s vitat6s6val kapcsolatos bir6s6gi tigyek fenntart6sa
valamint kdzigazgatdsi fellebezdsek elbir6l6sa, a fizetdsk6ptelensdgi elj6r6sok
elindit6sa, kdvet6se 6s nyilv6ntart6sa, a municipium k6pvisel6se a fisk6lis
ko zi gazgat6s i p erekb en
a bevdtelek naprak6sz nyilv6ntart6sa, a kimutat6sok es id6szakos jelentesek
elkdszit6se

a kdzad6ss6g nyilvantafi 6j 6nak vezet6se
a v6ros kdlts6gvetds6nek minden nemri jdvedelm6nek nyilv6ntart6sa

A Kdzpdnz ngyi igazgat6 s6g fel6pitdse :

I. Ad6begytijt6si, kdvet6si 6s ad6tigyi -penzugyi nyilvantartrisi oszt6ly
II. Ad6kivet6si, me g6llapit6si, el len6rz6 o sztttly
III. Inform6ci6s Technol6gia 6s Adatbazis Kezel6 R6szleg

2019-es 6v elej6n 8.500 term6szetes 6s jogi szem6lynek kertiltek kik6zl6sre rigy
ad6meg6llapit6si 6s v6grehajt6si okiratok

2019-ben a tulajdonalapri ad6kb6l szdrmaz6 jdvedelmek megval6sit6si szintje a
kdvetkezok6ppen alakult:

' a megAllapftott 6ptiletad6 mag6nszemdlyek esetdben 92,03Yo-ban,2.908.269 lej
6rtdkben, mig az aktiv jogi szem6lyek esetdben 93,48 szinalekban, 10.966.07i
lej 6rt6kben fizet6ddtt be;
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o a beltelekad6 eset6ben a megval6sit6si arrlny maginszem6lyekn6l 90,82yo ,
906.538 lej 6rt6kben, mig az aktiv jogi szem6lyekn6l 92,830 , 908.926 lej
6rt6kben;

. a jfurmiiad6 magSnszem6lyek eset6ben 82,65o/o-ban,2.226.046 lej, mig az aktiv
jogi szemdlyek eset6ben a93,910/o-ban, I .376.474lej 6rt6kben val6sult meg.

2019-ben a csekdly dsszegri (de minimis) 6llami t6mogat6si program keret6ben 6piilet 6s
teriilet illet6kfelmentds formdjdban odait6lt trimogat6sban rdszesitettiik, dsszesen 361 .949,82
lej 6rt6kben:

t6rsas6got, 62.7 64,95 lej 6rt6kben

246.062,87 lej 6rt6kben

F". a Sebago Mob rlszv€nytdrsas6got, 284lej 6rt6kben,

park lak6sai rdszesiiltek az {ilami t6mogat6sban.

2019-ben tematikus ellen6rz6sek folytak a k0vetkez6 t6makdrdkben:

vonatkoz6an, 20 | 6-20 lg-es idoszakot 6rintve

befizetend6 illet6kre vonatkoz6l ag, a 20I 6-20 1 9-es id6szakot 6rintve

haszniiati, b6rl6si vagy koncesszi6s jogot elvezo szem6lyekre 2016-20l8-ben
kir6tt ter0let illet6kre vonatkoz6lag

haszndlati, b6rl6si vagy koncesszi6s jogot elvezo szemdlyekre 20l6-2018-ben
kir6tt tertilet illetdkre vonatkoz6lag

valamint ezekre haszndlati, bdrl6si vagy koncesszi6s jogot elvezo szem6lyekre
201 6-2018-ben kir6tt tertilet illetdkre vonatkoz6lag

illet6kbefi zet6s6re vonatkoz6an

meg6llapit6sa tdmak<trben

ingatlanfelirj it6si munk6latok at elvegzo szemdlyek felment6se

visszaszolgiltatott teriiletek fellelt6roz6sa

teniletad6 me gallapitrisa 6rdekdben

6rdek6ben



az Oltmez6 utcai piac teriilet6re 6pitett kereskedelmi c6lra haszndlt 6ptiletek
azonosit6sa 6s tulajdonjog6nak meghatdrozdsa az 6piiletad6 meg6llapit6s6nak
c6lj6b6l
a2014-2018-as id6szakban kibocsdjtott eglszs6giigyi engeddlyeknek megfelelS

illet6kek befizet6se
a 201 4-2018-as id6szakban 6vodai illet6kek
a 2014-2018-as id6szakban a szoci6lis etkezde riltal biztositott szolg6ltat6sok6rt
befrzett i I letdkek ellen6rz6se
a 2014-2018-as idoszakban a L6bas Hinban szewezett ki6llit6sokra befizetett
bel6podij ak ellen6rz6se
a2014-2018-as id6szakban a Szent Gydrgy Napok alkalm6val befizett illet6kek
ellenorz6se
a2014'2018-as id6szakban a sug6sftird6i kezel6kOzpont l6togat6i 6ltal befizetett
illet6kek ellen6rz6se

Az ellen6rzds sordn 94.021 lei 6rt6kben befizetendo ad6t 6s illet6ket, valamint
16.761lej 6rt6kben k6sedelmi kamatot 6llapitottunk meg. ,

A v6grehajtrisi elj6r6sok eredmdnyek6nt, az ad6:d;gyi nyilvrintart6sban 2018 december 31-6n
h6tr6l6kban szerepl6 drt6kekb6l, a 2019-es 6vben a kovetkez6 osszegeket sikeriilt
behajtani:

Ad6tipus Behaitott dsszee flei)
Eptiletad6 termdszetes szemdlyek 547.976
Epiiletad6 iogi szem6lyek t.233.270
Bel- 6s ktiltelekad6 mag6nszem6lvek 173.054
Bel- 6s kiiltelekad6 iogi szem6lyek 78.479
J6rmriad6 mag6nszem6lyek 450.247
J6rmtiad6 i ogi szem6lyek t2t.836
P6nzbirs69ok 547.14s

A 2019-es 6vben tdbb munkacsoportot hoztunk l6tre, akik az ad6fizet6k ismert lakcim6re
sz6lltak ki az ad6fizetok 6ltal tartozott dsszegek begytijt6se 6rdek6ben, hogy a helyszinen
felm6rj6k az illet6 szem6lyek kdvethet6 javait, yagy esetenk6nt meg6llapits6k
fi zetd sk6ptelensd giiket.

Azon fizet6sk6ptelen szem6lyek eset6ben akik az igazgat6sdg nyilv6ntartris6ban ki nem
fizetett penzbirsdggal szerepeltek, iratcsom6k 6llit6dtak 6ssze, annak 6rdek6ben, hogy a
kompetens bir6s6gt6l apenzbirsitg k6zmunkdravalo iltalakitilsdtig6nyeljiik.

A P6nziigyi lgazgat6sdg mtikod6sdnek megszervez6s6ndl szem elott yolt tartva az
iigyfelszolg6lat folyamatos hosszabitott programmal tort6n6 mrikodtet6se. igy a P6nztigyi
Igazgatlsbg iigyfelfogad6 munkapontjain6l a program naponta 8,00 - 18,00, p6nteken pedig
08,00 - 14,00 6ra kdzdt zajlik.

Az rJgyfllszolg6lati irodan beltil folyamatosan mrikOdcitt a lakoss6gi tan6csad6
rdszleg, irgy a termdszetes, mint a jogi. szem6lyek szdmina, ktilonvrllasztva M
ad6megrillaitdsilregisztr6ci6s munkapontt6l, azzal a sz6nd6kkal, hogy a v6roslak6k r6sz6re a
pdnztigyi informrici6k kdnnyebben el6rhet6v6 v6ljanak. A munkatarsaink minden nap a



lakossdg rendelkezds6re 6l1nak, segits6get nyrijtva a nyomtatv6nyok kitdlt6s6ben, illetve az
el6rhetetlen/sz6mukra 6rtelmezhetetlen inform6ci6k tisztazdsdbat.

Bizositva volt az tigyfelfogad6 irod6ban az adlfizetbk szfumbra fontos, ad6z6ssal
kapcsolatos inform6ci6k vizu6lis megjelenit6se.

A v6grehajt6k 6ltal ig6nyelt inform6ci6kkal kapcsolatos kdlts6gek cs6kkent6se,
illetve a k6t szewezett kdzdtti, a v6grehajt6st megel6z6 procedrir6kkal kapcsolatos
egyiittmtikcidds hat6konys6ganak fokozdsa 6rdekdben, megkdt6sre keriilt egy
egytittmrikod6si protokoll a Bir6s6gi V6grehajt6 Kamara (CEJ) ds a helyi pdnztigyi szerv
kdzOtt, amely a v6grehajtishoz sziiks6ges inform6ci6k eset6ben automatikus r616t6st biztosit
a BVK tagjainak szitmhra.

A 2019-es 6v sor6n a hivatal ad6iigyi penztdrdnil56.32l darab nyugta 6llit6dott ki
13.531.437 lej 6rt6kben, mig 6013 adlfizeto bankk6rty6valfizetett3.632.l06lej 6rt6kben.

A 2019-es 6vben az ad6befrzet6s6si plrztdr minden munkanapon hosszabitott
6rarenddel dolgozott, a penztixban dolgoz6 szem6lyek szdmdt mindig a sztiks6gletnek
megfeleloen egdszitve ki.

Az tigyfelek megfelelo kiszolg6l6sa 6rdek6ben 2019 januar 7 6s 2019 6prilis I
kdzdtt az osztilly tobb ad6kdvetdssel megbizott alkalmazottja B helyi ad6k 6s illet6kek
begytijt6sdhez volt iltirinyitva, folyamatosan biztositva k6t, mig csricsid6szakokban (10.30-
14.30 kdzdtt) h6rom p6nzt6ros jelenl6t6t

A Sepsiszentgycirgyhtiz tartoz6 falvak lakosainak 6rdek6ben a 2019-es 6vre
meg6llapitott helyi ad6kat 6s illetdkeket 2019 m6rcius l3-an Kily6nben, valamint m6rcius
14-6n Szotyorban is ki lehetettfizetni.

A helyi ad6k 6s illet6kek bank6rty6s fizet6si orsz6gos elektronikus rendszer6hez
val6 csatlakoz6s kovetkeztdben 1248 kifizet6s tdrt6nt a ,,ghiseul.ro" feltileten, dsszesen
400.036 lej 6rt6kben.

A Krizpdngyztigyi lgazgat6sdg biztositja a municipium jogi kdpviselet6t az
ad6iigyek 6s v6grehajt6s vitat6s6val kapcsolatos bir6s6gi iigyek, valamint
fizet6sk6ptelens6ggel 6s cs6ddel kapcsolatos tigyek eset6ben.

A Kdzp6ngyztigyi lgazgat6sdg 26 esetben (k6r6sre) biztositott nyilv6nos
meghallgat6st a vit6s iigyek b6kds 6s min6l hat6konyabb megoldrisa 6rdek6ben, mely
esetekben mindenkor ad6tigyi felvil6gosit6st nyitjtott a meghallgatott szem6lyek konkrdt
esetei tekintet6ben, 6s a meghallgat6sok eredmdnydt jegyz6kdnyben r<igzitette.

2019 v6g6n az Ugyf6lfogad6 Iroda fehijit6sra keriilt. A munk6latokra a
komfortdrzet ndvel6s6t , illetve a probl6mamegold6s hat6konys6grlnak ndvel6s6re volt
sziiksdg. A munk6latok 6rtdke 274.371,561ej Af6val.
2019- es 6v sorSn 106 Mikro-, kis- 6s k6z6pvdllalkoz6s rdszesi.ilt csek6ly dsszegri (de
minimis) t6mogat6sban 1.327 .l7l lej 6rt6kben.



2)

1. Pdlyazati 6s Kdzbeszerz6si Iroda
- Pillyazati 6s projekt R6szleg
- KcizbeszerzdsiR6szleg

2. Tanrigyi, Mrivel6d6si Iroda
3. Szdmit6stecnikai Iroda

T. pAT,yA ZATTES KozBEsZERZESI IRoDA

1.I. PALY AZATTES PROJEKT RfSZLEG

A r6szleg a megyei 6s helyi adminisztrativ 6s tertileti egys6gek szinddn
projektmenedzsment strat6gi6k vdgrehajt6srlnak el6m ozdit6str6l sz6lo 39912007 sz6mit0rv6ny szerint mtikddik, a finansziroz6s megs zerulsdhez 6s a projektmenedezsm enthez
sztiks6 ges dokumentdci6 kidol go z6s6v al kapcsolatos megbiz6sokkal. 

-

TEVfKENYSfG:
Els6sorban az alilbbiakat foglalja mag6ba:

lehetdsdgek, hazai 6s nemzetkdzi pdly/zati fonAsok,-pdlyaztat6 szervezetek
6s informrici6s adatb6zisok felkutatiisa, rendszer,")etL, M inform6ci6k
tow6bit6sa, a pdly inatokhoz sztiks6ges h6tt6radatok bizto sft6sa;

rendszerez6se, projekttervek kidolgoz6sa, apilydzati folyamat el6k6szit6se;

tev6kenysdgek megszervez6se 6s lebonyolit6sa.

EREDMENYEK:
A 2019-es 6v sor6n azi roda munkatiirsai 4 koztisztvisel6, akik kdziil 3 tan6csad6 6s 1

irodavezet6.
A 2019-es 6v folyamrin azirodatev6kenysdge:

- Befejez6d<itt a 2 nemzetkdzi projekt kivitelez6s e az Inteneg Duna Transznacion6lis
Programon kereszttil, dspedig:

o a RARE projekt: A parbesz6dek megv6ltoztatdsa, a gyakorlatok
megv6ltoztat6sa Rom6k, mint hum6n er6forr6s ( a proi.tt teljes
kdlts6gvet6se 2.039.082,10 Euro, 6s Sepsiszentgyorgy Municipium6rat*7? projekt teljes kdlts6gvet6se 124.705,10 Eu.o, urn"tyit UOl
105.999,42 Euro (85%o] az Eur6pai Region6lis Fejlesztdsi Alap
hozzdjitrultxa, 16.211,68 Euro (13%) 6llami hozzijarulZs 6s 2.494,10
Eur o (2%o) S epsi szentgydrgy Municf pium cjnrdszeo "YOUMIG- A fiatalok nemzetkOzi v6ndorl6s6nak hat6sai - Int6zm6nyi
eszkdztir 6s egyiittmrikdd6si csatom6k fejleszt6se" ( A'projekt teljes
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kdlt6sgvet6se 2.718.853,10 Euro, Sepsiszentgydrgy Municipium6ra
tartoz6 projekt teljes k6lts6gvet6se 99.397,50 Euro.

Sepsiszentgyorgy Municipiuma partner volt a k6t projektben, amelyek kivitelezdse
2019 nyaran tdrt6nt meg. Az 6v folyam6n a 4. es 5. kivitelezdsi szakaszban kdt
jelent6s k6sztilt el, a t6mogathat6 kiad6sok 6,sszege emelkedett 60.705,72 Eurora a
RARE pdlyinatban, illetve 40.470,32 Eurora a YOUMIG p6ly6zatban.

- Folyat6dott a kdvetkez6, a Region6lis Operatfv Program 2014-2020 iital
frnanszir ozott proj ektek kivitelez6 se :,

o 3-as tengely: Az alacsony sz6n-dioxid kibocs6t6sri gazdasdgra valo
6tt6r6s t6mogat6sa,

o 3.1-es Befektetdsi priorit6s: Az energiahat6konysdg tdmogatisa, az
intelligens energiagazd6lkod6s 6s a megrijril6 energiaforr6sok
felhaszn6l6sa a k<jzinfrastruktrir6kban, bele6rtve a kdzdpiiletket ds
lak6sszektorokat

o B Mrivelet- Kozdpiiletek "Plugor S6ndor" Mtiv6szeti Liceum
hoszigetel6se (6ssz6rt6k: 2.153.202,64 lej), "Mihai Viteazul"
Kolldgium - Bentlak6s dsRendezv6nyterem, epiteszeti ds kdrnyezeti
min6sdg6nek ndvel6se 6s h6szigetel6se (<issz6rtdk: 7.t62.742,71 lej),
"Gulliver " Napk<izis 6vodanak 6pit6szeti 6s kdrnyezeti min6s6g
ncivel6se 6s h6szigeteldse ( rissz6rt6k:1.590.952,73 lej), valamint a
"Gcidri Ferenc " Altaliinos Iskolilhoz tartoz6 "Arv6cska " 6vod6nak
6pit6szeti 6s kOrnyezeti min6s6g6nek n<ivel6se (6ssz6rt6k:
2.141.660,86 lej). Az els6 kettdn6l sikeri.ilt a tervezds, illetve a
munk6latok kivitelez6sdnek leszerz6d6se, a m6sik k6t procedriran6l
az 6v vdgdn m6g ktilonbdzb szakaszban volt.

- A Fejleszt6si Operativ Program 2014-2020, 4-es tengely: Fenntarthat6
varosfejleszt6s t6mogat6sa cfmri projekt frnansziroz6si k6relmek el6k6szitesehez
sztiks6ges tev6kenys6gek vegzese, dokumentumok el6k6szit6se. Sepsiszentgyorgy
Municipim szintj6n t6mogatt6k a V6rosi Hat6s6g szerepet j6tsz6 struktrirdt.

2019-es 6v sor6n az alilbbi finansziroz6si k6relmek keriiltek kivitelez6sre 6s lead6sra a
ROP 4-es priorit6si tengely keretdn beltil:

r OS 4.1: A sz6n-dioxid kibocs6t6s cs0kkent6se Sepsiszentgydrgydn Fenntarthat6
V6rosi Mobilitdsi tervre 6piil6 beruh6z6sok rdv6n, dsszesen 127.202904,33 lej
6rtdkben, amely magSban foglalja a v6rosi mobilit6s optimalizdl6s6ra vonatkoz6
tev6kenys6geket 9 komponensri alprojekt rdv6n (Krizsz6llit6s korszenisitdse
elektromos aut6buszok vdsdrlilsa 6ltal, Ker6kprirutak hdl6zat6nak fejleszt6se, A
kdzszdllititst 6rint6 utak infrastruktririljlnak rehabilit6ci6ja 6s elrendez6se, A
kdzszdllitds moderniz6l6sa egy raktrlr 6pit6se 6ltal atdmegkOzleked6si eszkozriknek,
Az Olt foly6 6tkel6s6re szolg6l6 alternativ mobilit6si eszkdzdkhdz kapcsol6d6
infrastruktrira megval6sitrlsa- gyalogosan 6s biciklivel, V6g6llom6s 6pit6se es az
aut6busz meg6ll6k moderniz6l6sa a kdzsz6llit6si ftvonalon, A ,kozsz6llit6s
korszertisitdse szSmit6gdpes ir6nyt6s rendszer bevezet6sdvel + Forgalomir6nyit6si
rendszer bevezet6s6vel, V6rosi/megyei/ megy6k kdzdtti kdzsz6llitSsi termin6l
megvalo sit6sa, Kdzs6ss6giker6kp6r-b6rlds).

o OS 4.2: Allom6s-negyedi t6 dvezetdnek rehabilit6l6sa, a projekt <jssz6rt6ke
t7.755.587,70 tej



OS 4'3:Az iv6viz 6s szennyviz hti6zat b6vitdse az 6rkb negyed maryinaliz1lt
teriileteire (2.11.2639,19 lej), parkrendez6s-csiki negyed O.ool.gzojt lej),
Sportp6lyrik rendez6se - Sz6pmez O (1 .298.48a.09 lej )
OS 4.4: A 7-es sz6mri 6voda lebont6sa es az Orbdn utcai 6vodanak egy ij dpiilet
6pitdse (1.698.447,1 I lej)
Az Orkoi szennyvizhiiozatot 6rint6 projektet lesz6mitva, amelyikn6l a Muncipium
szitmfua elkiildnitett p6nztigyi keret nem volt elegendo az cisszes finansziroz1si
k6relmet amely a Region6lis Operativ Program 4 tengely keret6n beliil volt let6ve
j6v6hagytak 6s az eloszerz6ddsi fazisbakeriiltek, ahogy a ROP 4-es tengelydn 2018-
ban benyrijtott3 pdlyiuat is, 6spedig:

bovit6se- projekt dssz6rt6ke : 2.209.798,19 lej

6sszdrt6ke: 2.3 46.626,06 lej

elrendezdseti proj ekt 0sszdrt6ke : 3,67 9 .068,44 leJ
Az ef,len6rzdsi 6s el6szerz6ddsi szakaszban sz6mos, ,a frnaszir6zltol drkezett
ttszti.zini k6relmet megoldottunk, voltak terepszeml6k 6s a Helyi Tan6cs j6v6hagyta a
projektekhez kapcsolodo kdlts6geket, amit majd 2020 els6 h6napjaiban a
frnanszir o zdsi szer zo d6 sek alif r6s a k6 v et.
El6k6szitdsi szakaszban van 4 frnarszirozitsi k6relem egyes tiimbhdzak
h6szigetelds6re vonatkoz6an , a ftnanszirozitsi lehet6s6get a ROP 3.1.A biztosftja
Folytat6dott a Horizont 2020 program Sltal ftnaszirozott CLEVER Cities- A
k6rnyezetbar6t, dkol6giailag integr6lt kdmyezetbar6t megold6sok r6szv6teli terv6nek
megval6sit6sa, a hozziadott drt6kkel rendelkez6, t6rsadalmi szempontb6l
beilleszked6 kdrnyezetbarifi megold6sok megval6sit6sa, Sepsiszenigyorgy
tinkorm6nyzat kdlts6gvet6s6nek 6rt6ke 81. 125 EUR, a projekt id6tartama 5 6v

A Bethlen G6bor Alap 6ltal tiirsfinanszirozott Szentgydrgy Napok f6programj6ra
vonatkoz6 pdlyinat el6kdszitdse 6s benyrijt6sa- a pillydzat 1.000.000 forint ert6kben
kapott t6mogat6st
A Bethlen GSbor Alap iital t6rsfinanszirozott Szdkely Ydgta 2}lg pdlyazat
el6kdszit6se 6s benyrijt6sa- a pdlydzat 1.000.000 forint drtdkben kapott t6mogat6st
A Bethlen G6bor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott egy fedett lovarda munk6lataira
Benedekmezon- a pdlyhzat 7.000.000 forint 6rt6kben kapott vissza nem tdrftend6
t6mogat6st
Kidolgoztuk ds benyfijtottuk a Kcirnyezetv6delmi Alaphoz "T6lt66llom6sok
elektromos j6rmriveknek Sepsiszentgydrgy Mtnicpiumban" c. finansziroz6si
szerzoddst, a projekt dssz6rt6ke 471.039,00 lej
10 negyeddvi jelent6s elkdszit6se az ex-pos fazisban levo pdlyazatokhoz, illetve
ugyanennyi ellenorz6 Litogat6s t<irt6nt a Region6lis Fejleszt6si Ugyndks eg rdszercl
A r6szleg munkat6rsai menedzseri, menedzserasszisztensi min6s6gben, illetve a
piiyinatot koordin6l6 csapat tagjak6nt rdszt vettek, illetve ,errrr.k d, pdlyazatok
kivitelez6sdben. A pdlyazatokat 6rint6 feladataikat az illetl pdlyfzathoz prrtoz6
munkakiiri leir6s szabdly ozza.
A pdlyazatok kivitelez6se sor6n szriksdges, a Region6lis fejlesztdsi Ugyniiksdg vagy
egy6b szervek 6ltal k6rt tdbb mint 200 pontosit6st, m6dosft6st, kieg6szit6st, leveiet
keszitettek el



20 pdnziigyi- technikai dokument6ci6k, pdlyizatok, pdlyLzatok k0lts6gvet6sdt,
m6dosit6sokat 6s kieg6szit6seket j6vahagy6 tan6cshatrlr ozatterveiet 6s
szakv6lem6nyezds elk6szit6se
A Polg6rmesteri Hivatal k6pviseletdben az iroda munkat6rsai r6szt vettek
r6gi6fejleszt6s, strukturrilis alapok adta lehet6s6gek, pillyinatmenedzsment
t6makdrcikben, Sepsiszentgydrgydn, Gyulafeh6rv6ron, Szebenben illetve a
nemezetkozi esem6nyeken a transznaciondlis proj ektek keretdben
Folyamatosan tanulminyoztitk a a tev6kenys6gi tertiletre vonatkozo jogszab6lyokat,
az iroda tev6kenys6g6re vonatk oz6 eloirfusokat 6s utasit6sokat

I.2, K0ZBESZEP(ZfrSI RE SZLE G

xUlnnrrs:
Klzbeszerudsek megszervez6se 6 s lebonyolit6sa.

TEVEKEN?SEG:
A kOzbeszerzdsi procedrir6k lebonyolft6s6nak menetrendeje:

kOzolt sztiks6gletek 6s priorit6sok alapjin,
munkdlat- 6s szolg6ltatat6s -szi.iks6gletet

szerzbdo hat6s6g tdbbi r6szlege 6ltal
figyelembe vdve a val6s termdk-,

a sziiksdgel etek el s6bbs6 gilstirg6s s6 gi sorrendj 6nek meghataroz6sa
az 6ves kcllt6 s gvet6 ssel kiutalan d6 p€nzarapok fi gyel embev6tele
Az odaiteldsi elj6r6s m6dj6nak kiv6laszt6sa, figyelembe v6ve a beszeruds becstilt
6rt6k6t, abeszetzds fontoss6git az 6ves kozbeszsrzdsi program szerint, valamint a
kd zb e szer z6 si e lj ar6s m 6 dj 6nak ki v6l as zt6s 6t i gazol6 j e gy z6i ki do I go z6s a
A tenderftizet (odait6l6si dokument6ci6) kidolgozrisa, oJsze6llft6sa
a tenderftizet clssze6llit6sa mtiszaki lefrdsokkal
a szerzd ddsminta kit6teleinek meghatirozfusa
a ftszv€tellel kapcsolatos minim6lis mindsit6si 6s kiv6laszt6si
meg6llapit6sa (a gazdas6gi -p6nztigyi valamint technikai-.s zakmai
meghatbrozisa

kdvetelm6nyek
teljesitmdnyek

. kidolgoz6sa (legalacsonyabb ix, gazdasttgi szempontbol legelony<ise6u ar;

szakasz

valamint kdzzetetele a SEAp-ban



EREDMfNYEK:
A 2019-es 6v soriln azirdoa munkatarsai 3 k<iztisztvisel6, tov6bbi 2 k<rztisztvisel6i 6ll6s
nincs betriltve.

A kdzbeszerzdsi procedurrik v6grehajt6s6n6l az al6bbi t6rv6nyek alkalmazis1val
tdrt6nik:
* A kOzbeszerzesre vonatkoz6 98/2016-os tcirv6ny
* A 10112016-os tdrv6ny, amely a jogorvoslati 6s fellebez6si odait6l6sre vonatkozik a

kdzbeszerz6d6si szerz6d6sek, szektori szerz6d6sek, munk6lati koncesszi6s
szerz6d6sek 6s szolg6ltat6si koncesszi6s szerz6d6sek esetdben

* A 39512016'os Hatarozat, amely a szabviinyok alkalmazisira vonatkoz6
rendelkezdsek odait6l6s6r6l sz6l akdzbeszerz6si szerz6d6sek/ keretmeg6llapod6sok
eset6ben

A 2019-es 6v folyam6n a Kdzbeszerzdsi Iroda 16 krizbeszerz6si elj6r6st kedem6nyezett
6s bonyolitott le (15 egyszenisitett online eljilr6s, 1 nyilt arverds) 36.901.369,15 lej +Ape
6rtdkben, amelyikb6l: ,

* 4 kdzbeszerz6si elj6r6s term6kekre vonatkoz6an de t.589.989,27 lej + AFA
6rt6kben

* 6 kdzbeszerzdsi elj6r6s szolgdltatdsokra vonatkoz6an 1.619.723,45 lej + Af'e
6rtdkben

{' 6 kdzbeszerz6si elj6r6s munk6latokra vonatkoz6an 29.543.173,43 lej + AFA
6rt6kben

Ezen kiviil 2019'ben mdg 18 kozbeszeru6si eljar6st inditottunk el ( 6 db. munk6latokra, 9
db. szolgriltat6sokra 6s 3 db. termdkre), amelyek vagy elbir6l6si vagy 6rv6nyesft6si
szakaszban vannak.

439512016-os kcizbeszerzlsre vonatkoz6 tdrv6ny vdgrehajt6si szabilyoz6s6nak, illetve
a9812016-os Kdzbeszerz6si Tcirvdny 6rtelm6ben 936 szerzbd6s kdttetett kozvetlen riton
t<irt6n6 beszerz6ssel7 .870.757,31 lej + AFA 6rt6kben, amelyikb6l:

online: 544 krizbeszerzds 5.210.164,34 lej + ApA 6rt6kben
offline: 392kdzbeszerzds 2.660.592,97 lej + Afe ertOkben

2. TANUGYI, MUVET6OBSI IRODA

Biztositja Sepsiszentgy<irgy Municipium Helyi Tan6csa 6ltal elfogadott
hatirozatok, valamint Sepsiszentgydrgy Polgdrmestere Lltal kiboCs6tott
rendeletek alkalmazisdt, melyek a municipium teriilet6n tev6kenykedo
egyetem eldtti oktat6st, valamint a helyi kdzigazgat6si hat6s6g keret6n beltil
mtikddo hivat6sos mtive16d6si int6zmdnyek tevdkenyi6gdt illetik,
hat6konys6guk fokoz6sa c6lj 6b6l

rBvfrrNysnc:

megold6sa a helyhat6s6g r6sz6r6l azonnali 6s krjzvetlen beavatkoz6st
ig6nyel, a 20011215 - 6s sziimri helyi klzigazgat6si t6rv6ny 6ltal



megfogalmazott hat6sk0rdn beliil, szem el6tt tartva azon saj6tos,
kieg6szit6 krizponti rendelkez6seket, melyek Sepsiszentgydrgy
Municipium Tan6csa al|rendelts6gdbe tartoz6 tanintdzm6nyek, illetve
mrive I 6dd s i int6zm6nyek tev6keny s eget szab 6ly o zzitk
Kdveti 6s t6mogatja az al6rendelt mrivel6d6si intdzm6nyek vezet6inek

menedzseri tev6kenysdg6t, melyek bizonyos, a menedzseri szerzodds
keret6n beliil 6venk6nt felv6llalt minim6lis miive16d6si tev6kenys6gek,
programok 6s akci6tervek megval6sitdsdt illetik;
El6k6sziti azon hatdrozattervezeteket melyek a mtivelod6si
int6zm6nyek vezet6inek 6venk6nti menedzseri tev6kenys6g6t illeti, a

20081 1 89-es szdmu Siirg6ss6gi Korm6nyrendeletnek megfeleloen;
Esetenk6nt 6ssze6llitja 6s el6terjeszti l|ttamozds, illetve j6v6hagy6s
c6lj 6bol a hivat6sos mtivelod6si int6zm6ny menedzseri pdlydzat
elv6r6sainak tervezetdt, a 20081189-es sz6mir Siirg6ss6gi
Korm6nyrendelet el6ir6sainak megfelel6en
Koveti a min6sitett mrieml6k 6ptletek haszndlatdt, karbantart6s6t 6s

meg6rz6s6t; esetenk6nt tdjekoztatja a municipium Polg6rmesterdt a

vonatkoz6 t6rv6nyes rendelkez6seknek megfelel6 int6zkedds
meghozatala 6rdek6ben
Biztositj a a Municipium Polg6rmester6nek k6pviselet6t a

tanintdzm6nyek v ezetotan6c sainak munk6latai folyam 6n, a 20 12 I 1 0 0 8 -

as sz6mri polg6rmesteri rendelet alapj6n;
Rdszt vesz Kov6szna megye Prefektusa 6ltal ir6nyitott, taniigyi
egys6gek vddelm6t biztosit6 megyei csoport munk6latain;
Esetenk6nt rdszt vesz Sepsiszentgydrgy Municipium Helyi Tan6cs6nak,
illetveennekkeret6benmtik6doKultirra-:tudom6ny->
szakbizottsdg munk6latain az el6terjesztett hatdrozati javaslatok
fenntart6sa c6lj 6b61
V6grehajtja a Sepsiszentgyorgy Municipium alpolg6rmestere, jegyzoje,
illetve polg6rmestere 6ltal, esetenk6nt megszabott feladatokat a

vonatkoz6 hivatalos el6ir6soknak megfelel6en;

vezeto menedzserek

*

{.

EREDMENYEK:
{. 2019-ben is minden oktat6si int6zm6nnyel tartottuk a kapcsolatot, a koltdsgvetds

eloszt6sSt az elozo 6vekhez hasonl6an az intdzm6nyvezetok konzult6l6sdval

v6gezttik, sikertilt eljutnunk minden 6vod6ba 6s iskol6ba az egy6ni gondok

megbeszdl6s6re

* Megszerveztiik a h6rom kultur6lis int6zmdnyt
tev6kenys6geinek az 6rt6kel6sdt.

Megszervezttik 6s lebonyolitottuk a kulturdlis pdlyazatokat a helyi kdlt6s6gvet6si
alapb6l, valamint 5 di6k szdmira6tadtuk a Szent Gydrgy Osztondijakat.

Megszervezttik 6s lebonyolitottuk a 2019-2020-as tan6v iskolai hdl6zatdnak
megszervezds6t Sepsiszentgydrgydn

.f. Folyamatos egytittmrikodds a v6ros kultur6lis intdzm6nyeivel, a mozival, a

Magyarorsz6g Kultur6lis Kdzpontj 6val
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A ki6llit6sokon a L6bas Hazban 1000 l6togat6 volt. A ki6llit6smegnyit6kon 137
szemdly vet rdszt. A Lribas Haz 5 ki6llit6snak adott otthont.

AZ EMUK-ben 9 ki6llit6s keriilt megszervezdsre, amely dsszesen 1435 l6togat6t
vonzott. A ki6llit6s megnyit6kon 433 szem6ly vett r6szt.

2019-ben a Kov6szna Megyei Kiv6l6s6gi kOzpont k6pz6s6ben 155 diak r6szesi.ilt.

A Kiv6l6s6gi Krlzpont szerepe strat6girik 6s oktat6s politika kidolgoz6sa 6s alkalmazdsa a
kiemelked6 k6pess6gri di6kok kiv6laszt6sara, felkdszit6s6re, t6mogat6sara, illetve a tan6rok
kiv6laszt6s6ra 6s motiv6l6sara a magas szintvonahi tev6kenys6g elvdgzdsdre.

A tanfolyamok h6tfot6l-pdntekig d6lutrlnonk6nt voltak megtartva, szombatonk6nt speci6lis
tev6kenysdgek (angol nyelv, informatika) 6s terepszeml6k (biol6gia, kornyezettudom6ny)
voltak._A tanfolyamok t6m6j6t a hatrllyban rev6 rendeletek 6s m6dszertan alapjiln awtotrik
cissze, figyelehbe v6ve, hogy ezen tev3kenys6gek c6lja a tehets6ges di6kok k3pz6se, akiket
a tudom6nyok irrlnti er6s motiv6ci6 jellemez, di6kok akik ktil6nboz6 verseny.ken, vesznek
r6szt 6s kiildncis 6rdekl6d6st mutatnak egy tudomdnydg vagy tertilet irtiny6ba, illetve
hajland6k extra er6feszit6sket tewi az 6rrik utan.
A modern tudomiinyokhoz 6s az informatikilhoz kapcsol6d6 t6mak v6ltozatoss6ga
drdek6ben egyiittmrikdddst alakitottak ki azIT Cluster szakosodott szervezettel, amely ezen
a teriileten gazdagtapasztalattal6s kiemelked6 eredm6nyekkel rendelkezb szakemberekb6l
EL

A di6kok v6gs6 drt6kel6se egy speci6lis teszt alapjdnt<irt6nt, tov6bb6 figyelembe vettdk a
versenyeken el6rt eredm6nyeket, valamint ktil6nbdz6 projektek 6s tdmak megval6sit6s6t.

Azon diakok, akik r6szt vettek a tanfolyamon kimagasl6 eredm6nyeket 6rtek el a ktil<inbozo
tantdrgy versenyeken, mint p6ld6ul bronz6rem a fizikai olimpi6sz orsz6gos szakaszin, L

hely biol6gia olimpirisz megyei szakasza,I. hely angol olimpi6sz megyei szakasza..

2019- es 6v sor6n a tanintezmdnyekben a ktjvetkez6 beruh6z6sok val6sultak meg::

,,Mihai Y iteazul" Nemzeti Koll6gium

,,V6radi J6zsef' Altakinos Iskola

Hofehdrke 6voda

ll

*

*



'r:iii5

o "Mikes Kelemen'Elm6leti Liceum

o 'oAdy Endre" Altalinos Iskola

r "Constantin Brencuqi" Technol6giai Liceum

{'

o "Berde Aron" Technol6giai Liceum

o "Szdkely Mik6" Kolldgium

t2



o Kov6szna Megyei Kiv6l6s6gi K0zpont

o Gulliver 6voda

r Reform6tus Teol6giai Liceum

; sz6mit6g6p - 6.5oo lej

o Benedek Elek 6voda

o "G0dri Ferenc" Altalanos iskola

r "Plugor S6ndor" Mtivdszeti Liceum

. Csipike Ovoda

o ,,Nicolae Colan" Altal6nos tskola
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xUr,onrEs:

Tervek Sportcsarnok felirjitdsara 6s tornaterem mell6kdpiilet6nek
befej ezdsdr e- 109.7 40 lej

3. SzAUITASTECHNIKAI IRoDA

Sepsiszentgydrgy Municipium Polg6rmesteri Hivatala sz6mit6stechnikai
eszkozeinek ( szerverek, asztali szdmit6gepek, nyomtat6k, laptopok, multifunkciondlisok,
szkenerek, router-ek, switch-ek, helyi hii6zat) mtikod6sben tart6sa software szempontb6l,
egyes esetekben hardware szempontb6l is

TEVEKENYSEG: ,

telepitdse. Szerverek, asztali szdmitoglpek, nyomtat6k, multifunkcion6lisok, iwitch-
ek konfigurdl6sa. Oper6ci6s rendszerek, adatb6zisok, informatikai programok
frissitdse. Adatok, adatbazisok ment6se szerverekr6l. Adatok visszanyerdse
szdmit6 gepekr6l 6 s adathordoz6k6l.

megv6s6115sa.

mtikcidtet6se valamint digit6lis hangrdgzit6s a rendes 6s rendkivuli tan6cstil6seken.
A tan6cstildsek anyagdnak a helyi Kdzigazgatdsi Iroda rendelkezds6re bocs6t6sa a
jegyz6kcinyvek elk6szft6sdnek c6lj6b61. Technikai feltigyelet biztosit6sa m6s
esem6nyek alkalm6b6l a hivatal tan6csterm6ben.

EREDMENYEK:

* hard kdzbelepes:142
o szdmit6g6pek/nyomtat6k muk<idtet6se
o sz6mit6g6pelemek kicserdldse
o szbmit6gepelemek megjavitdsa
o rack szekrdny osszeszereldse ds szerverek telepit6se, egy kapcsol6s

UPS-ek 6s NAS-ok
o m6g kdt nagyobb UPS tizembe helyezdse szerverek 6s m6s

informatikai eszkdzrik v6delme 6rdek6ben

soft kcizbel6p6s: 1968
o szoftverek/hardwarek install6l6sa/ rijrainstall6l6sa
o szdmit6gdpes rendszerek install6l6sa/ rijrainstall6l6sa
o szoftver probl6mrik megold6sa
o szoftverek frissft6se
o szdmit6g6pek virustalanit6sa

*

t4



o adatok biztons6gi mentdse
o e-mail cimek l6trehoz6sa
o virtu6lis szoftverek telepit6se

M6s tev6kenys6sek:

A Kdz- 6s mag6nteriileti igazgat6si, vagyonkezel6si, gazdasilgi, kcilts6gvetdsi, p6nziigyi,
mezogazdas6gi 6s r6gi6fejleszt6si szakbizotts6g, valamint a Kultirra-, tudom6ny- 6s

tantigyi szakbizottsiry tagSa vagyok a Helyi Tan6csban. A gazdas6gi bizottsag 23
gyril6sdn vettem reszt (azg-bol), a kultur6lis bizotts6g 13 gyril6s6n vettem reszt (a 17-
bol). A Tan6cs 16 rendkivtili 6s 11 rendes til6s6n vettem r6szt (cisszesen2T til6sen a 30-
b6l).

A kultur6lisp6lytzatelbir6l6 bizotts6g elndke voltam :

- Osszpsen 98 kultur6lis pilyiaatott6mogattunk 449.99310j 6rt6kben

R6szt vettem a Szent Gydrgy Napok szewezdsdben, a m6rcius 15-i iinnepi megeml6kezds
szervez6sdben, az okt6ber 6-i illetve az okt6ber 23-i tinnepi megeml6kez6s
rnegszev ez6s6ben, a Gyermeknap me gszervez6s6ben.
A Vadon Egyestilet elnriki tiszts6g6t t6lt6ttem be.
A Sz6kely V6gt6nak, az ev egyik legnagyobb esem6ny6nek voltam az egyik f6szervezoje.
A Helyi Tan6cs utols6 iildsdn dijaztuk a Szentgydrgy <isztdndijas di6kokat (tagja vagyok a

Szentgydrgy Osztondij at elbir6l6 bizotts6gnak)

Koordin6ltam a di6kok testv6rv6rosi programban val6 rcszyelelet, az alilbbi kiutaz6sok
tortdntek 2019-ben:

- A "Varadi J6zsef "Altal6nos Iskola 6 dirikj6nak 6s 2 tanilr6nak r6szv6tele a
balatonlellei t6borban

- A "Sz6ke1y Mik6" Koll6gium 6 diakjanak 6s 1 tanrirjanak r6szv6tele a
Ferencv6rosban szervezett iinnepsdgen

- A "Mikes Kelemen" Liceum 12 diilkjdnak 6s 2 tandrjinak r6szvdtele a Veszprdmben
megszerevzett teremfoci bajnoks6gon

- Ferencv6ros 6 di6kj6nak 6s 1 tanarjanak, illetve a "Plugor S6ndor" Mriv6szeti Liceum
34 di6kjanak 6s 4 tandqdnak r6szv6tele a Benedekmez6n megszervezett testv6rv6rosi
di6kt6borba

- A "Sz6kely Mik6" Kolldgium diakjaival egyiitt fogadtunk 62 diitkot Veszprdmbol

A ,,Szdkely Mik6" Kolldgium diakja, Krecht Hanna Regina nyerte el a Ferencv6ros
Onkormanyzata filtal alapitott 100.000 forint 6rt6kri "Barab6s Samu" dsztdndijat, aki
6ltalanos iskolai tanulm6nyai sor6n kimagasl6 eredm6nyeket 6rt el a rfiagyar nyelv
tanul6s6ban 6s mtivel6s6ben.

Az 6prlis 17-i 61512019-es Rendelet 6rtelm6ben 6n l6tom el az igazgat6i feladatokat a
Szoci6lis lgazgatlsdg keret6n beltil. Ez ido alatt fltszervez6sre'keri.ilt az intezmeny
szewezeti fel6pit6se a feladatkcirdk vil6gosabb leoszt6sa 6rdek6ben, aminek celja az

6llampolg6rok probl6m6inak min6l hat6konyabb megold6sa.
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A Szoci6lis lgazgat6s6g a Viirosi Tan6cs feliigyelete alatt mtik6d6 jogi szem6lyis6ggel
rendelkez6 helyi 6rdekti k6z6ssdgi szocidlis seg6lyszolg6lat.

Szocidlis R6szleg
A gyermekek 6s fogyatdkkal 616
promov6l6saval fo glalkoz6 rdszleg
Jogi r6szleg
Sz6mvitel, P6nztigyi r6szleg
Hum6n Er6forr6s R6szleg
Szoci6lis Kantin
Bdlcs6de
Sepsiszentgydrgyi szoci6lis kdzpontok
8. I .Szocirilis lak6sok
Ejszakai szdllS

szem6lyek jogainak v6delm6vel 6s

szakai szill6 foslal az alilbbi tdblazat szemldlteti :

2019 Eiszaki szill6
JANUAR 35

FEBRUAR 35
MARCIUS 35
APRILIS 35
vrArus 25

1.

)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Az ev sor6n l6 szemdly. kapott gyorssegdl yt 39.460lej 6rtdkben 6s havonta 1 I 50 jovedelem

{lkitiszemdly r6szestilt tan6csadiisban, akik ktil6nbdz6 trimogat6sokat ig6nyeltek.
599 k6r6s viilt let6ve gyrekp6nzre 6s 320 szoci6lis jegyet kaptak u iatianyos helyzetri
csal6dok gyerekei az 6v odai nevel6sben val6 r6szv6tel osztonz6s6re.
Egy m6sik fontos szempont ami megkell emliteni aza bdlcs6de, aminek a ldtogatotts6ga
2019-ben 70%ovolt.

2019 Bdlcs6de
JANUAR 494

FEBRUAR 621
MARCIUS 819
APRILIS 715
MAJUS 841
JUNIUS 732
JULIUS 711

AUGUSZTUS
SZEPTEMBER 437

OKTOBER 513
NOVEMBER 597
DECEMBER 334

Az bjszakai szdll6 megfelel6 szallils felt6teleket biztosit djszakfura azoknak akik nem
rendelkeznek Slland6 lakhellyel vagy nincs lak6suk Sepsiszentgydrgydn.
AzEjszakai szdll6 kedvezmdny"riu" lehet b6rmely szem6ly, ut i 6'itottt,itt. 18. 6letdv6t 6s
tudja igazolni, hogy sepsiszentgydrgyi lakos. A megengedett maxim6lis ldtsz6m 30 n6 ds 30
fdrfi.

Az

t6



JUNIUS 25
JULIUS 25

AUGUSZTUS 25
SZEPTEMBER 25

OKTOBER 35
NOVEMBER 35
DECEMBER 35

A 301120l9-es Hat6rozat drtelm6ben sor kertilt a szoci6lis lak6sok rijra oszt6siya. A
ktilts6gek optimalizdl6sa v6gett a szerzoddsek elSirj6k a kedvezmdnyezett 6ltal a gtn,
villany 6s kdzkOlts6gek kifizetds6t. Jelen pillanatban m6g egy kiad6 szoci6lis lak6s van 6s 6
szemdly van a v6r6list6n.

5 fog6szati rendel6t rijitottunk fel, illetve rij birtorzatot 6s mtiszereket v6s6roltunk dsszesen
135.000 lej 6rt6kben.

A Szoci6lis lgazgat6s6g c6ljai el6r6se 6rdek6ben tdbb, non-profit szeryezettel
egyiittmukddik:

e Rom6niai M6ltai Szeretetszolgdlat Egyestilet sepsiszentgydrgyi fi6kj6val az alibbi
programokban:

projektben

16szestilt
o Gyulafeh6rvari caritas Egyesiilet- sepsiszentgydrgyi kirendeltsdge,

r6szorul6 csal6dok gyerekeinek" cimri program, 6rt6ke 41.664
"Nappali kdzpont

Iej 6s 41 szem6ly
r6szestilt benne

r Izabella Alapftvany- Otthoni
szem6ly r6szesiilt

beteg6pol6s- a projekt 6rtdke 26.679 lej, amelyben 6

o Diak6nia Kereszty6n Alapitvdny, sepsiszentgydrgyi fi6k azal6bbi programokban

reszesiilt

kdzpontja"- projekt 6rt6ke 130.700 lej, amiben 35 szemdly r6szesiilt
. "Es6ly Lelki Eg6szs6gv6d6 ..Egyestilet" , "Biztos kezdet " program a

Sepsiszentgyorgy municipium 6rk6 negyedi roma 6vod5sok 6letmin6s6gelavit6sa
6rdek6ben -projekt 6rt6ke 182.547Iej, amiben 2l szemely r6szestilt

t7


