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Tev6kenys6gi beszimolo a 2008.as 6vre

lgaz, v6ratlan volt jo fel 6vvel ezelotti, alpolg6rmesterr6 tort6no megv6laszt6som, de azert.

elmondhatom, nem 6rt teljesen felk6szuletlenril.Arra, hogy a sepsiszentgyorgyi onkorm6nyzattagja

lehessek, a 2004-es v6laszt6sok ota k6szultem, mbghozzh konkr6t elkepzelesekkel a

v6rosrend6szeti 6s gazdas6gi bizotts69ba.Az elsci alapszakm6m ok6n, epiteszm6rnokk6nt

6rdekelt, a m6sodikra vdllalkozok6nt, v6llalkoz6svezetokent gondoltam, r6ad6sul a ket v6laszt6s

kozott gazdas6gi egyetemet is vegeztem.

Arra is k6szriltem, hogy tud6sommal 6s munk6mmal segitsem a leendo polg6rmestert,

alpolg6rmestereket ak6r ingyen, bermentve is,Az viszont,hogy en toltsem be ezen tisztseg egyik6t,

nem volt elkepzel6seim kozott.lgy hat, amikor j0niusi egyezkedesek vegen en lettem

Sepsiszengyogy egyik alpolgArmestere, nem besz6lhettem arrol, mik a terveim, elk6pzel6seim,

celkitriz6seim, hogyan akarom ezeket megvalositani, igaz, felhaszn6lhattam azokat az elemeket,

amelyek a Magyar Polg6rri P6rt programj6ban 6s a p6rtt6rsak terveiben szerepelt,

Ezek uthn az elsci hona pok azzal teltek el, hogy a napi feladatok mellett ismerkedtem a

hivatallal, az adminisztrdcios probl6m6kkal, a hat6skorombe rendelt irodAk tevekenys6g6vel,

kozben egym6st ertek a bizottsAgi 6s tan6csul6sek,

Az alapvetcl hat6skor meg6llapit6sa m6g nevesit6sem elott megtort6nt, ezt a

meg6llapod6st nem akartam felr[gni, igaz, tobbszor jeleztem, a polg6rmester hi6nya eset6n az

alpolg6rmester a polg6rmester.E tekintetben nem is volt eddig ellenvetes.

Ami a hatAskoromet illeti elsosorban a vdrosi adohivatal 6s a gazdas6gi osztdly tartozik

ide, azerdci 6s legelcigazd6lkod6s, teh6t a p6nzhozo irod6k.Az elkolt6s m6r kevesbe.Ez a hat6skor

idcivel bcivult es igyekszem boviteni jomagam is.

Nfihdny fontosabb elem e az ehrtft f6l6vi alpolgdrmesferi 6s tandcstagi

tev$kenys6gemnek:

. a v6rosrend6szeti bizotts6gban csak a fontosabb vagy bonyolultabb tigyeket

t6rgyaljuk , ezhllal felgyorsult az rigyint6z6s az enged6lyeztet6s folyamat6ban,

' felulvizsg6ljuk azokat az elutasit6sokat, melyek indokolatlannak tunnek,

Meggyozodesem, hogy minden kedvezcjen elbir6lt enged6lyeztet6si ker6s elegedetts6get okoz,

bev6telt eredmenyez, egy lepes elcjre a fejlcidesben.



' aktivan vettem r6szt a gazdasagi bizotts6g munk6j6ban, az ingatlan vas6rlasokban,

kolts6gvet6si problem6k megold6s6ban.

Al pol g 6 r mesferi tev e ke ny s6 g e m n e k f o ntos ab b e re d m 6 ny e i :

elindit6sa, melyek eddig f6lre voltak t6ve.

A v6ros kepviselet6ben r6szt vettem rendezv6nyeken, 6rtekezleteken, megemlekezeseken:

Megjeleneseimnek, hozzitszol6saimnak lenyeges eleme annak megallapit6sa,hogy jelenl6tem az

erdelyi magyar egyp6rtrendszer lebont6s6nak, a v6lasztds szabads6g6nak egyik eredm6nye.

1992 ut6n elso nem RMDSZ-es alpolg6rmestere vagyok Sepsiszentgyorgynek, nem kev6sb6

magyar, mint az eddigiek, de elso, aki ilyen mincis6gben egy rom6n iskola evnyitoj6n vett r6szt, aki

rendszeres6ggel taldlkozik a cig6ny kozoss6ggel, aki tett, hogy sz6kely zhszlo legyen a v6rosh6za

bej6rata folott.

A 2009-re megfogalmazott c6lok, melyek megvalositds16rt igyekszem cselekedni:

t Az onkorm6nyzat birtok6ban levci epriletek felterkepez6se,6llag6nak

meg6llapitirsa, javaslatok a tov6bbiakban tort6nci felhaszn6ldsrol, javitdsokrol

mindez rendes gazdak6nt trlnteti fel a hivatalt, ugyanakkor jelentos mert6kben

hozzhjhrul a v6 roskep javit6s hhoz,

Rendezett epriletert m6r jelentcisebb b6r is k6rhetci, teh6t javul a gazdas6gi kihaszn6lts6g is.

I A kommunikacio javit6sa a hivatalon be[il, ugyanakkor kifele is, belscj

dtszervezesek, g azdas6g i osztaly fejlesztese, szerep6n ek megerositese



r Jo kapcsolatok kialakit6sa a v6rosban tev6kenykedo gazdasAgi szereplokkel

t A v6ros gazdas6gi potenci6ljAnak jobb kihaszn6l6sa, novel6se

. Terriletv6s6rl6s a kozigazgatAsi hat6rokon be[]l, kozmeghallgat6s szervez6se e

t6m6ban.

i A haszn6laton kivrili kazhnhhzak tj rendeltetes6nek elosegit6se, palyazatok

ebben a tem6ban, paftnerek bevon6sa a projektekbe.

o Olyan utc6k rendbetetel6nek szorgalmazasa, ahol kis terrileten sok adofizeto

polg6r el 6s eddig h6tr6nyos megkrilonboztet6sben volt r6szrik.

t A Kolcza-teto utc6inak szabhlyozhsa,kozmrivesit6se,kozmeghallgatiis szervez6se

e t6mdban.

Tudjuk az elm0lt f6l 6vben nem voltak a v6rosnak anyagi gondjai, reszben az6rt, mert RMDSZ-es

polg6rmesterek helys6gei nem kaptak az 6tlagosn6l kevesebb t6mogat6st,Sepsiszentgyorgy is ide

tartozik, valoszinri, megkaptuk azt is, ami Kezdiv6s6rhelyen 6s Baroton hidnyzik.De ne feledjuk,

regi mond6s: ami konnyen jon, konnyen el is megy.Talpon marad6sunk 6s fejlcidesunk igazi alapj6t

sajat bev6teleink, saj6t munk6nk jelenti,

L6nyegesnek tartom, hogy el6rhetcj c6lokat fogalmazzunk meg, nem feledve,hogy az

ig6reteket sz6monk6r6s koveti.Tudjuk, rlj idctk 0j embereket kovetelnek, 0j emberek uj szeml6letet

hoznak.Bizom abban, hogy az elm0lt 6v v6ltozasai, az elm0lt fel ev nem kimagaslo, de joir6nyu

megvalosit6sai alapot biztositanak ahhoz, hogy kitarto munk6val az elv616sokhoz kozelito

eredm6nyeket erjrink el.
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