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" Egy telepUles arculatat, jelenlegi illetve jovobeni fejlodesenek iranyat, a
benne elo es a fejlodeseert tenni akar6 szemelyek hatarozzak meg.
Sepsiszentgyorgynek meghataroz6 szerepet kell betOltenie- vallalnia e terseg
fejleszteseben. A kovetkezo evek ilyen ertelemben is fontosak lesznek. Ezen
feladatok elvegzese sok munkat es szakertelmet kovetel. Azon csapathoz tartozom,
amely a kovetkezo evekben , a felvallalt celkitlizeseknek igyekszik ervenyt
szerezni."- fgy indftottam a bemutatkozasi adatlapomat 2008- ban amikor elfoglaltam
helyem Sepsiszentgyorgy Tanacsaban. A negy even at kifejtett tevekenysegemmel
igyekeztem szem elOtt tartani es megval6sitani - csapatmunkaval- az altalam
felvallalt celokat.

Az elmult evben az Oktatasi, Miivel6desi es Kutatasi Bizottsag
elnoke, illetve a Szocialis Bizottsag tagjakent fejtettem ki tevekenysegemet. Ebben
a minosegemben kezdemenyeztem illetve tamogattam az oktatas es kultura terUleten
olyan fejlesztesi programokat amelyek hozzajarultak ezen intezmenyek
fejlesztesehez.

I. Tanacsiileseken beliili tevekenysegem

A 20 11-es evben osszesen 26 tanacsUlesbol 19 Ulesen yettem reszt. A hianyzasaim minden
egyes esetben a fOallasu munkahelyem altaI eloirt munkahelyi kotelezettsegeim teljesitese
miatt voltak. Ennek ellenere egy nagyon aktiv, eredmenyes evet tudhatunk magunk mogott
ugy a hatarozattervezetek elokeszitese mint azoknak a kivitelezese szempontjab61.
Az oktatasi es muvelodesi temaju hatarozattervezetek elokeszitesen kivUI resztvettem a
gazdasagi bizottsag azon megbeszelesein amelyeken az erintett iskolai illetve muvelodesi
intezmenyek fejleszteset meghataroz6 koltsegtetelekroI sz61t a vita. Megfelelo ervekkel es
bizonyitekokkal sikerUlt ,ezen intezmenyeknek, sokszor olyan koltsegvetest tamogatni
amely a mukodesi koltsegeik mellett fejlesztesi teteleket is biztositott. A plenaris Uleseken
szavazatommal tamogattam minden olyan hatarozattervezetet amely a yaros
fejlodeset/fejleszteset hivatott szolgalni.
Reszt yettem a Szent Gyorgy osztondijra benyujtott palyazatok elbiralasaban amely
eredmenyekent a 2011-es evben is ot XII. osztalyos diak reszesUIt kiemelkedo
tamogatasban a helyi onkormanyzatt61.
A Helyi Tanacsot kepviseltem az URBAN-LOCA TO Kft vezetotanacsanak Ulesein.

II. A szakbizottsagokon beliili tevekenysegem
a.} Oktatas teriileten
Az oktatasi bizottsag osszesen 26 alkalommal talalkozott: megbeszeltUk egyreszt az
oktatast es muvelodest erinto hatarozattervezeteket illetve valaszoltunk azon
beadvanyokra amelyeket ehhez a bizottsaghoz nyujtottak be a yaros polgarai.



Az elozo evekben szerzett tapasztalatokat felhasznalva tamogattam egy
olyan iskolafejlesztesi program folytatasat amely segitsegevel, minden evben,
elkillOnitett fornisokat biztositottunk iskolainknak a javitasi-, fOjavitasi-, beruhazasi-,
alapeszkozbovitesi munkalatok elvegzesere. A 20 l1-es ev januar- februarjaban, az
iskolaigazgat6kkal tOrteno egyeztetes utan sikerillt beazonosftani a prioritasokat,
fejlesztesi csomagokat keszitettilnk es azok megval6sitasahoz biztositottuk a
forrasokat. Ezzel a m6dszerrel iskolaink so kat fejlodtek, ma mar sokkal jobb
felteteleket biztositanak a minosegi oktatashoz. Termeszetesen a helyi forrasokhoz
hozzaad6dtak azok a kozponti forrasok amelyek lehivasaban, ugy gondolom, hogy
sikeresen kozremukodtem az elmult ev alatt. igy sikerillt Sepsiszentgyorgyot nagyobb
forrasokhoz hozzajuttatni. Az elozo ev talan legsikeresebb megval6sitasa a Pinocchio
6v6da uj epilletenek kivitelezese es atadasa. Ezaltal egy regi alom val6sult meg
Sepsiszentgyorgyon: megszuntettilk a tOmbhazlakasok fdldszintjen, nem megfelelo
korillmenyeket biztosit6 6v6dai nevelest es atkoltoztettilk egy modern, minden igenyt
kielegito uj epilletbe, ahol a gyerekek es pedag6gusok j6 korillmenyek kozott es
biztonsagban tOltik el a nevelesre szant idot.
Sztakics Eva alpolgarmester asszonnyal tObbszor talalkoz6t szerveztilnk az iskolak
igazgat6inak amelyen, az aktualis problemakon tul, egyilttgondolkoztunk fejlesztesi
strategiakban is es ezaltal korvonalaz6dott a yaros iskolainak fejlesztesi trendje.
Az ev egy masik sikeres megval6sitasa az uni6s palyazati forrasokb61 kivitelezett
Szekely Mik6 Kollegium modern sportterme. A Mik6 Kollegium udvaranak
rendezese a 20 12-es eyre maradt.
Ujabb munkak indultak be a Puskas Tivadar Szakkozepiskolaban, a Mikes Kelemen
Fogimnaziumban, a Nicolae Colan iskola udvaran, a Plugor Sandor Muveszeti iskola
udvaran illetve egy uj tornarterem epitese indult be a Berde Aron Szakkozepiskolanal.
Mindezek a 20 11-es "szuk"esztendo ellenere.

b.) Miivel6des tertileten
A yaros muvelodesi intezmenyeinek zokkenomentes mukodtetese

vegett tObbszori egyezteteseket kellett szervezni annak erdekeben, hogy a
mukodeshez szilkseges forrasokat a Tanacs tudja biztositani. A kulturalis
rendezvenyekre minden evben ket reszben irtunk ki palyazatokat es reszt yettem ezen
palyazatok elbfralasi munkaiban. Kidolgoztunk egy palyazat- ertekelesi rendszert
figyelembe veve azokat a prioritasokat amelyek a yaros muvelodesi eletet segftettek,
gazdagf tottak.
A Labas Hazban foly6 civil szervezetek altai kezdemenyezett es kivitelezett
rendezvenyek kiertekelese utan, a civil szervezetekkel talalkoztunk amely soran
sikerillt a 20 12-es evtol meg hatekonyabba tenni a Hazban mukodo szervezetek eletet.
Ezaltal a yaros kulturalis rendezvenyei nem csak kibovilltekl szinesedtek, hanem
minosegileg javultak.
Megszerveztilk a Szent Gyorgy napok elott a PRO URBE dijjal kituntetettek
talalkoz6jat amelyen meghallgattuk javaslataikat a kovetkezo esedekes jelolteket
illetoen.
Megemlftem a yaros testvertelepillesi kapcsolatait, amelyek fejlesztese erdekeben
resztvettem killdottsegek fogadasan, rendezvenyek megszervezesen.
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Resztvettem az RMDSZ frakci6 munkallatain, az egyezteto iileseken, valaszoltam-
kiilonbozo problemak kapcsan, a yaros azon polgarainak akik segitseget kertek. J6
kapcsolatokat epitettem ki a vallalkoz6i szferaval.

Sepsiszentgyorgy,
2012.02.15
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