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A 2012-es 6vet polgiiri szinekben megv6lasztott <inkormtnyzati kdpvislSkdnt 6s

ugyanakkor alpolg6rmesterk6nt is kezdtem. Az ev hasonl6an kezd6dritt az azelottiekhez:
kdlts6gvet6si egyeztet6sek, ig6retek majd ezek be nem tart6sa.

Az els6 f6l6v a napi munka mellett a v6laszt6si el6kdsztiletekkel, majd a

vSlaszthsi kamp6nnyal volt fliszerezve, melynek eredmdnye azt mutatja. nem eldg
dolgozni, mdg tdbbet kell beszdlni r6la, av|lasztfsi verseny megnyerds6hez szliksdges az

ellenfdl lejrirat6sa 6s a hangzatos ig6retek sokas6ga. Ebben a versenyben nagyon alul
maradtunk, a sepsiszentgyorgyi vhlaszt6polgrlrok 2012 jtnius6ban irgy dontcittek, a
Magyar Polgriri P6rlot a tov6bbiakban egyedi.il kdpviselem a helyi tandcsban.

A polg6rok 6redekeit kell k6pviselnem, nem csak azoket akik szavazatukkal
meger6sftettek, hanem azokdt is akik hittek a megtdveszto igeryeteseknek. Krjvetnem kell
ezen igdretek betart6s6t 6s amennyiben teljesi.ilnek, kisebb lesza mi vesztesdgiink is. A
kdz javilra kell fordftanom azt a tapasztalatot, melyet az elozo mandiitum idej6n
szercztem.

Nem kdnnyii 6rvelni, 6ll6spontot ismertetni, meg6rtetni, megvddeni olyan
kdzegben ahol a k6tharmados tcibbs6g bebetonozott vdlemdnnyel drkezik az i.il6sre.
Legtdbbszdr javaslataimat leszavazt6k, drveim nem tal6ltak megdrt6 fi.ilekre, rdszben a

csriztat6sok, felre magyarinfrsok hat6s6ra, rdszben a frakci6fegyelem ok6n. igy volt ez a
TTC rdszv6nyek kiv6s6rl6stnhl, amikor sziiks6gteleniil 6s nem a legjobb id6ben adta el a
tan6cs a birtok6ban lev6 tulajdonrdszt.

igy volt a helyi ad6k 6s illetdkek emel6sdn6l, drveldseimet hamis 6llit6sokkal,
csrisztat6sokkal pr6bSltdk visszaverni, megk6rdojelezve drveim helyess6g6t 6s a tdmdban
szerzetttapasztalatomat.

Javaslataim kozi.il egyet fogadott el a tan6cs, a tov6bbtanul6 roma di6kok
osztondij6ra vonatkoz6 hatftrozatot, de a p6lyfnatokat elbfr6l6 bizotts6gba m6r nem
fdrtem bele. A pdlydzok kdrelmei jelenleg mdg elbirrllatlanul porosodnak valahol.

Kdt szakbizotts6gban folytatom eddigi munk6mat, a gazdas|gi 6s az urbanisztikai
bizotts6gokban. Jelen voltam minden olyan iil6sen, melyre utol6rt a meghiv6. Igyekszem
segiteni e bizotts6gok munk6j6t, megismertetni az fj koll6g6kat a r6gebbi iigyekkel.

A vit6kt6l nem zdrkozom el, a v6lem6nyemet nem titkolom el, azt teszem amire
viilalkoztam: a polg6ri 6rt6krendnek megfeleloen k6pviselni a viiaszt6polg6rokat,
mindig el6t6rbe helyezve a kdzdrdeket.
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