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Nyolcadik beszSmol6mat kezdhetndm azzal, hogy az elmtilt ev taldn

csendesebb, kiegyensrilyozottabb volt, mint az elozilek. Term6szetes, vit6k voltak,

titkdztek a ktil6nb6z6 vdlem6nyek, az esem6nyek is el6g stinin krivett6k egymdst.

Az ev folyamrln jelen voltam minden tan6csiil6sen, a szakbizottsSgi

iil6seken is, a v6lem6nyemet is megfogalmaztam a fontosabb k6rd6sekben, n6ha

t6mogat6lag, m6skor ellenv6lem6nyk6nt.

A vdrosi tan6csot k6pviselve reszt vettem a K6s KSroly 6s a Puskds Tivadar

szaT<kozdpiskol6k, a Reform6tus Liceum 6s a Mikes Kelemen Liceum vezetbtandcsi

munkSlatain, az Urban-Locato kft, a TEGA RT 6s a Vadon Egyestlet kdzgyril6sein.

Fogad66r6imat a Magyar Polg5ri Prirt sz6khindban tartottam, legtobb alkalommal

tdrt6nelem6rdval egybekdtve, de 6rdekes besz6lget6seket folytattam

v Slasrt6polg6rainkkal a v6rosfelirj it6s helyszinein is.

A tan6csiil6seken tdmogattam a v6rosfejleszt6si elk6pzel6seket, annak ellen6re,

hogy soknak igen b6kezti a kolts6gvet6se.

Nem t6mogattam azt,hogy a teljes belv6ros fizet6ses parkol6v5 v6ljon.

Nem t6mogattam rijabb kolcson felv6tel6t, amikor a r6gebbi m6g trirleszt6sre

vilr.

Nem t6mogattam a ktiztisztas6gi illet6k novel6s6t akkor, amikor az

izemanyagdr 6vek 6ta a legalacsonyabb, a korm6ny pedig Afa csdkkent6st vezetett

be.

M6rs6keltebb ad6emel6st javasoltam a nem lakrls rendeltet6sii

mag6ntulajdonban 1ev6 6piiletek eset6n, valamint a haszniilaton kiviili c6gtulajdonban

lev6k eset6ben.

A megtett javaslata im azad66tv6gy m6rs6k16s 6t, azillet6kek szinten tart 6s5t celoztdk

- teh6t kisebb fokf n6p- 6s cegnyfuSst.

Az RMDSZ frakci6 valamennyit leszavazta, minden esetben az elSterjesztett



vdltozatot t6mogatva. Ez az a"strat6giai partners6g", amib6l nem k6rek.

J6 dolog a kdzmiives(t6s, de az, hogy utc6k lak6i 6vekig pocsolydban

tocsognak, az felelhtlen munk aszerv ezls 6 s munk av egzes.

J6 6s szd{., ha utc6k 6s j5rdak [j burkolatot kapnak, de ha ezt irjra 6s rijra felturj ik, az

es6viz nem tal6lja a lefoly6t, aj6rdaburkolat fut a gyalogos ut6n - ez drdga pdr:r:en

^ vegzett fuser6l6s.

J6 egy ipari park, ha nem csak kapush6zb6l 6s iroda6ptiletb6l 6ll, henem ipari

c sarnokok biaositj 6k a befektetd s megt6rtil 6 s6t.

Sepsiszentgy<irgy Eur6pa Kultur6lis F6v6rosa szep lett volna. Elsd

nekifut6sra nem sikeriilt, sajn6lom.

\-, N6h6ny 6szrev6tel, amit valakinek meg kell tenni. Az6rt, hogy nehogy

elszSlljunk. A26rt, hogy kozeledjtink a val6sdghoz. Azdrt,hogy 6szrevegyiik: ez nem

a rend, az 6lhetris6g csricsa

Van itt m6g tennival6 b6ven, de ahhoz fel kell 6bredni, tisztess6gesen

dolgozri, becsiilettel helySllni. Folytatni azt, ami j6, helyrehozri azt, ami m6g

helyrehoztrat6. Blhet6v6 tenni a vdrost a nagytdbbs6g szirmina, akik itt k6pzelik el a
jdvSjiiket.

\-, Sepsiszentgydrgy, 2016 febru6r 15.
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