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Tev6kenys6gi beszimolil - 2015

Sztakics Eva-Judit alpolg6rmester

A polg6rmester szakappar6tus6nak szerkezeti fel6pit6se szerint a k6vetkez6
irod6k, tev6kenys6gek megszervezdse 6s vezet6se tartozik a munkakdrdmbe: V6rosi
Kdzp6nziigyi lgazgat6sdg, , Mrivel6d6si ds Oktat6si Iroda, Piiyilzati Iroda, V6rosim6zs,

' Kultur6lis Szervez6-, Tourinfo Iroda valamint a miivel6d6si intdzmdnnyekkel val6
kapcsolattart6s.

rdzpnxzUew rcezeerosAc

2015-ben a tulajdonalapri ad6kb6l szitrmaz6 jdvedelmek megval6sit6si szintje a

kovetkez6kdppen alakult:
- a megillapitott 6piiletad6 termdszetesszem6lyek eset6ben 9},llYo-ban, mig a jogi

szemdlyek esetdben 82,86 szdzal6kban fizetSddtt be;
- a beltelekad6 eset6ben a megval6sit6si ar6ny term6szetesszem6lyeknel 89,37oh,

jogi szem6lyekn6l 92,55%o;
- a jfumiiad6 termdszetesszem6lyek esetdben 79,90o/o-ban, mig jogi szemdlyek

eset6ben a 88,9|o/o-ban val6sult meg.

Az anyagi gondokkal kiiszkdd6 ad6fizet6k t6mogat6sa 6rdek6ben
Sepsiszentgyorgy municipium Helyi Tan6csa 2015 november 19.-6n elfogadta a 316-os
sz6mri hatirozatot. A hatitrozat 6rtelm6ben a 2015. szeptember 30.-ig kifizetend6 helyi
ad6kra 6s illet6kekre kiszabott kdsedelmi kamatok 73,3o/o-a eltdrl6dik, hogyha az
alaptartozdsok 6s atartozdsb6l sztxmaz6 kdsedelmi kamatok 26,7o/o-a 2016 jirnius 30.-ig
tOrleszt6dnek.

7 6vre kiterjed6, 100%-os 6piiletad6 felmet6sben rdszesiiltek a G6lya utca, l2-es,
valamint a Pusk6s Tivadar 65l34lB tdmbh6z lak6sai, akik saj6t kdlts6giikdn h6szigeteldsi
munk6latokat v6geztettek.

Ugyanakkor, a2015 - os 6v folyam6n, 5 dpiilet esetdben, 3 6vre kiterjedo, dpiiletad6
felment6sben r6szesiiltek, azon szem6lyek, akik beavatkoz6si munk6latokat vegeztek a
tulajdonukban lev6 6piiletek dpit6szeti-kornyezeti min6s6g6nek ndvel6se 6rdek6ben.

Az elvdgzett beruhaz6sok fiiggv6ny6ben csekdly dsszegii (de minimis) fllami
t6mogat6sban r6szesi.ilt I jogiszemely, 4.419 lej drtdkben.

A csekdly dsszegti (de minimis) 6llami t6mogat6si program keretdben 567.752,16
lejben rdszesitetttink kis 6s kozdp v6llalkoz6kat.

2015-ben tematikus ellendrzdsek folytak a kdvetkez6 tdmakOrdkben:
- term6szetes szem6lyeknek bdrbe, valamint haszonb6rbe adott' ingatlanok

i I let6keire vonatkoz6an;
- gazdasigi tev6kenysdg v6gz6sdre engeddlyezett szem6lyek penz'jgyi

hely zeter e vontakoz6 an ;
- term6szetes szemdlyek igazol6 adatainak ellendrzdse;
- 6llami intdzmdnyek ad6zand6 javark nyilv6ntart6s6ra vonatkoz6an;
- az ad6fizet6s al6l tdrv6ny 6rtelm6ben felmentett szem6lyek nyilv6ntartdsdra

vonatkoz6an;



- rnezbgazdasdgi teri.iletekkel rendelkez6 jogi szem6lyek ad6nyilv6ntarthsdra
vonatkoz6an.

Befizetdsi lehet6s6gek: kdszpdnzbefizet6s, bankk6rty6s befizet6s, banki 6tutal6si
megbizds rdvdn tort6n6 befizet6s, onlinebefizet6sre ds ad6tigyi konzult6l6sra a
www.ghiseu.ro weboldal is lehetos6get ad.

t1 *ttiWffiohSt ns offlfAst mooe: 2015-ben is minden oktat6si int6zmdnnyel
tartottuk a kapcsolatot, a kdlts6gvetds eloszt6s6t az el6zb 6vekhez hasonl6an az
intdzm6nyvezetok konzult6lisixal vegeztik, sikertilt eljutnunk minden 6vod6ba 6s

iskol6ba az egydni gondok megbesz6l6s6re.

Megszerveztem a k6t kulturrilis int6zm6nyt vezet6 menedzserek tevdkenys6geinek az
6rt6kel6s6t, valamint a versenyvizsgit az ,,Andrei Mureganu" szinhtv menedzseri
posztj rlnak betdlt6s6re.

Tagavagyok a Tam5si Aron Szfnhdzvezetbtan6cs6nak, valamint a kdvetkez6 oktat6si
intdzmdnyek vezet6tan6cs6nak : Reform6tus Koll6gium (a polg6rmester kdpviselojek6nt),
Szdkely Mik6 Kolldgium (a helyi tan6cs k6pvisel6jekdnt) illetve a Berde Aron Gazdas6gi
esKdzigazgat6si Szakk0z6piskola (a helyi tan6cs kdpviseldjek6nt) .

3) P.,LLYiLZATI rRODA

APiiydzati IrodShoz a kdvetkez6 irod6k tartoznak:
o Pillyhzatok, Programok Iroda
o Kdzbeszerzdsiboda
o Informatikai Iroda

P tily dzato k, Pro g ramo k lro da

A 2015-6s 6v sor6n azirodamunkat6rsai:2kddisztvisel6 6s az irodavezetl.
Az elmrilt 6v folyam6n az iroda tev6kenys6ge:

- 2011, 2012 ds 2013-ban al6irt finanszfroz6si szerzoddsek alapj6n, 2015-ben l0
pillyhzat volt kivitelez6si szakaszban, ebb6l 8 a 2007-2013-as Region6lis
Operativ Program keretdben, egy a SEE-program, egy pedig a Gazdasdgi
Versenyk6pess6g Ndveldse Szektori6lis Program keret6ben.

- Az 6v folyamdn, a ROP keretdben 3 piiydzat fejez6ddtt be, osszdrt6kiik:
5.459.6888,20 lej. 2015-0s 6v v6g6re egy ptiyilzat a SEE-program keretdben 6s

egy a Gazdas6gi Versenyk6pessdg Nd,vel6se Szektori5lis Program keretdben.

- A Bethlen G6bor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott Szdkely Ydgla 2015 palydzat
elkdszftdse 6s benyrijt6sa. A pilyazat 1.000.000,00 Ft 6rt6kben kapott
finansziroz6st.

- A Bethlen G6bor Alap 6ltal t6rsfinanszirozott benedekmezei lovast6bor
pblydzat elkdszft6se 6s benyrijt6sa. A p6ly6zat 200.000,00 Ft 6rt6kben kapott
finansziroz6st



- A r6szleg munkat6rsai menedzseri, menedzserasszisztensi min6s6gben, illetve
apillydzatot koordon6l6 csapat tagjakdnt r6szt vettek illetve vesznek mind a 13

pdlydzat kivitelez6s6ben. A phlylzatokat 6rint6 feladataikat az illet6
p 6ly inathoz tarto z6 munkakd ri leir 6s szabdly o zza.

- 62 negyed6vi jelent6s, valamint 35137 kifizet6si/visszaig6nyl6si k6r6s

(31.750.805,40 lej 6rt6kben) <)ssze6llft6sa a kivitelez6si folyamatban lev6
pdlydzatol<hoz.

- 2015-ben vissza nem t6rftend6 t6mogat6s lehivott 6rt6ke AFA-val egyi.itt:

29.674.268,7 5 lej.
- 8 negyed6vi jelent6s elk6szitdse az ex-pos fazisban levo pblydzatokhoz
- A p6ly6zatok kivitelez6se sor6n sziiks6ges, a region6lis fejleszt6si iigyndksdg

vagy a miniszt6rium 6ltal k6rt, t6bb mint 220 pontosit6s, m6d6sit6s,
kieg6szit6s, lev6l elk6szitdse

- 5 penziigyi -technikai dokument6ci6k, pilyilzatok, pilyilzatok kdlts6gvet6s6t,
m6d6sitrisokat 6s ki6g6szit6seket j6v6hagy6 tan6cshat6rozattewezet 6s

szakv6lemdnyezds elk6szit6se
- A Polg6rmesteri Hivatal kdpviseletdben, az iroda alkalmazottjai rdszt vettek

r6gi6fejlesztds, struktur6lis alapok adta lehetSs6gek, piiydzatmenedzsment
t6makdrdkben, Sepsiszentgyorgydn, Brass6ban, Gyulafehdrv6ron,
Bukarestben 6s Szebenben szervezett konferenciiikon, szakmai drtekezleteken,

megbesz6l6seken
- a folyamatban lev6 beruh6z6sokkal 6s piiydzatokkal kapcsolatos besz6mol6k

6s jelent6sek elk6szit6se a Megyei Tan6cs illetve Prefektrira k6r6s6re, a

miniszt6riumok vagy kiil6nbdz6 szakc6gek iital kezdem6nyezett
k6zvdlemdnykutat6sok kdrd6 iveinek megv6laszolSsa

Az eur6pai alapokb6l kivitelezdsi szakaszban levb pdlybzatok 6sszesft6se 2015
v6g6n a lenti tdblilzatbanlfithat6

Pillyinat Jelent
6sek
2015

Kifizet6si/Y
isszaig6nyl6

si k6rds
2015

Megval6sitr{s
stidiuma

2015-tis
visszaig6ny16

si k6r6sek
6rt6ke

2015-ben
lehivott Afis

6rt6k

l.S6t6l66vezetek
l6tesit6se

SepsiszentgyOrgy
municipium
t6rt6nelmi

kdznonti6ban

7 415 A kivitelezds
folyamatban

van hat6rido :

30.06.2016

3.593.106,14 3.480.030,33

2. SugdsftirdS
szabadid6s
infrastruktur6j6nak
kialakit6sa 6s

korszertisit6se

Befejezett
p6ly6zat,

Teljes 6rt6k:
5.459.688,20

7.591,07

3. Sepsiszentgy6rgy
municioium esyes

7 5/5 A kivitelezds
folvamatban

3.149.991,40 3.098.957,12



utc6inak
korszenisit6se

van hat6rid6:
30.06.2016

4. A sepsiszentyOrgyi
ipari krlrnyezet

fejlesztdse a

szennyezl ipartelep
rehabilitrici6ja 6s fj
tev6kenys6gre val6
el6k6szft6se l6v6n

8 7/6 A kivitelez6s
folyamatban
van hatririd6.

30.06.2016

7.198.1t7,t9 6.461.757,95

5.Sepsiszentgydrgy
municipiumi Nicolae
Colan Altal6nos
Iskola fiigg6leges 6s

kiils6 rendez6se

7 5ls Apilydzat a

kivitelez6s
v6gs6

szakaszdban
van

1.979.703,95 1.961.595,35

6. Sepsiszentgy0rgy
munfcipiumi Pusk6s
Tivadar Szakk6pz6
Liceum fligg6leges 6s

kiils6 rendez6se

9 3/3 Apiilyflzata
kivitelezds

v6gs6
szakaszhban

van

399.638,62 372.063,56

7. Sepsiszentgyrirgy
municipiumi Mikes
Kelemen Elm6leti
Liceum fligg<ileges 6s

k0ls6 rendez6se

8 2/2 Apiilyt,zat a

kivitelez6s
v6gs6

szakaszdban
van

357.545,22 318.933,92

8. Sepsiszentgydrgy
municipiumi K6s
K6roly Szakkdpz6
Liceum dptileteinek
felirjit6sa 6s

korszertisit6se

7 516 A pillydzat a
kivitelezds

vdgs6
szakaszitban

924.103,74 883.014,85

9. SEEMIG- a

migr6ci6 hat5s6nak
kezel6se D6l-kelet
Eur6p6ban

Befejezett
pilydzat,

Teljes 6rt6k:
380.131,52

156.473,88

10.. Foto-villamos
rendszerrel termelt, a

kdzvililgitirst ds egye s

int6zm6nyek
energiasziiks6gletdt
biztosit6, villamos
enersia el66llit6sa

9 4t5 A kivitelez6s
folyamatban

van, hat6rid6
:30.06.2016

14.148.599,14 12933.850,72

OSSZESEN 62 35t37 31.750.805,40 29.674.268,75



Kdzleszerzdsi iroda

A 2015-0s 6v folyamSn a Polg6rmesteri Hivatal keret6n beliil miiktid6
Kdzbeszerz6si iroda 22 kdzbeszerzdsi elj6r6st kezdem6nyezett, a 3412006-os stirg6ss6gi
korm6nyrendelet el6ir6sai szerint (nyilt kdzbeszerzes, Srajdnlatk6r6s 6s trirgyal6s a
r6szvdteli hirdet6s el6zetes kdzzetetele n6lkiil), amelyb6l 5 kdzbeszerz6si elj6r6st
le6llitott az ajdnlatok kibont6sa el6tt 6s 3 kdzbeszerzesi eljdrdst a ki6rt6kel6si folyamat
alatt. Ezek a le6llitott kdzbeszerzdsi elj6rrisok a brass6i Fellebviteli Bfrds6gon voltak
megt6madva.

Ezek megoszl6sa a kdzbeszerzds tfpusa szerint a krlvetkez6k :

A szerz6d6 hat6s6g 6ltal elfogadott szab6lyzat ertelmeben 129 drb. szerzod6s krittetett
kdzvetlen riton tdrtdno beszerzessel 4.781.636,81 lej 6rtdkben, melyb6l 30 eljrir6s
irubeszerzdsi, 80 elj6r6s szolg6ltat6si 6s 19 elj6r6s munk6lati.

Informatikai iroda

2015-ben 3433 hibaelh6rit6st vdgzett a polg6rmesteri hivatalon beli.il, amelybol2322
szoft (szoftverek install6l6sa illetve elt6volit6sa, szoftver probl6m6k megold6sa,
oper6ci6s rendszerek install6l6sa/ rijrainstall6lilsa,szitrnit6g6pek vfrustalanit6sa, vfrusdl6
programok irjrainstall6lSsa az dsszes sz6mft6g6pre) 6s 248 hard kdzbel6p6s volt
(szrimit6gdpelemek megj avit6sa, kicser6ldse).

Egy6b tev6kenys6gek :

- tan6csiil6seken 6s egy6b gyiildseken val6 rdszvdtel
- 6rajfinlatk6r6sek lebonyolit6sa
- IT felszerel6sek/ k6sztil6kek rendel6se
- IT probldm6kkal kapcsolatos dokument6l6dds
- recepci6k, fizetdsi bizonylatok ellen6rz6sel alilirdsa

Kdzbeszerz6s tipusa Ert6k lei / AFA n6lkiil
Term6kbeszerzodlsi szerz6d6sek : 5 eli6r6s 4. 100.789.28

Szol ghltatflsbe szerz6s i szerz6d6sek :

1 eliSr6s
24000

Munk6latbeszerzdsi szerz6d6sek: I 1 eli6ris 38.2st.072,92
Osszesen 42.375.862,20



2)

A VrirosimSzs, Kultur6lis Szervez6-, Tourinfo Iroda tev6kenys6ge a k<ivetkez6
h6rom nagy tartalmi egysdgre bomlik

Vdrosimdu Iroda:

A Vdrosimda lroda a 201S-ds 6vben a kdvetkezd kiadvdnyokot tervexte, szbrkesztette ds
adta ki:

1. Havi megjelendsti v6rosi kultur6lis aj6nl6k - rom6n 6s magyar nyelven
2. Szent Gydrgy Szakk6pz6si konzorcium 2015 - sepsiszentgydrgyi szakoktat6st

bemutat6 kiadv6ny rom6n 6s magyar nyelven
3. 2015-tis hatSrid6napl6

4. Sepsiszentgydrgy Szdkelyftild Kultur6lis F6v6rosa HagyomSny 6ve 2015 - Eves

besz6mol6 rom6n 6s magyar nyelven

A Vdrosimdu lroda a Sepsiszen@yhrg Kdnyvkiadd keretdben a kbvetkezd kdnyvek
kiaddsdt bonyol{totta le:

2. Ut6 Guszt6v: Akci6mtiv6szet

A V6rosimizs Iroda a 2013-as 6vben inditotta a Sepsiszentgydrgy Szdkelyftild
Kultur6lis F6v6rosa n6gy dves programot, amely j6l meghatirozott 6rt6krend ds stratdgiai
c6lkit[izdsek mentdn ossze6llftott komplex kezdem6nyezds, mely egyrdsz helyi szinten a
kultur6lis 6rtdkek kOzvetlen megjelenitds6t, gyarapitdsifitaftla szem el6tt, m6srdszt pedig
regionrilis szinten felv6llalja a kOlcsdnds 6rt6kkrizvetft6st 6s Sepsiszentgy<irgy kultur6lis
fov6rosk6nti poziciondl6s6t.

A V6rosimSzs lroda 2015-ben rdszt vett a Sepsiszentgy0rgy Eur6pa Kultur6lis Fovdrosa
2021 piiydzat lebonyolit6s6ban, a program keretdben 32 esem6ny val6sult meg,
Sepsiszentgydrgy hirdt 12 fesztivillra, v6rosnapra vitte el a 2021-es piiylzat csapata, 10

nyilv6nos konzultiici6ra keriilt sor 6s egy PR kamp6ny keret6ben 2000 labd6t festett a

k<izrinsdg a nydr sor6n.

Tdbb mint 4000 rijs6gcikk 6s internetes megjelen6s, r6di6hfr 6s szpot, t6v6"riport vitte
hir6t a Sepsiszentgy0rgy Szdkleylold Kultur6lis F6v6rosa ds az Eur6pa Kultur6lis
Fbv6rosa 202 I pr o gramnak.

A Vdrosimda lroda a 2015-ds ivben a kdvetkezd nagtobb rendezvdnyeket szervezte
meg, ezek bizonyos rdsze a Sepsiszentgtarg Szdkelyfild Kulturdlis Fdvdrosa program
keretdn beliil valdsult meg:
A Sepsiszentgyorgy Sz6kelyfold Kultur6lis Fov6rosa keret6n beltil:



1. pulzArt kort6rs Osszmtivdszeti fesztivdl
2. Kultur6lis dvv6lt6s: J6t6k 6v6b6l a Hagyom6ny 6v6be - H6romsz6k T6ncegyi.ittes:

K6t kezem forgatta, szfvem tdncoltatta
3, Mfizeumkerti koncertek

4. Sepsiszentgydrgy a kultrir6ra 6pit f6tdri rendezv6nysorozat

5. Klasszikus zendt a f6t6rre rendezv6nysorozat

6. Nemzetkdzi kov6cstal6lkoz6

7. Adventi 6nek - Szal6ki Agnes, Eperjes K6roly, Szamosi Szabolcs

Mtis vdro s i re ndezvd ny e k :
l. 6szi v6s6r

2. Adventi gyertyagyfijt6s Sepsiszentgydrgydn

3. Kar6csonyi v6s6r

4. Gyermeknap

A Vdrosimda Iroda a 2015-ds ivben a kAve*ezd nagtobb rendezvdnyek

megszervezdsdben, illetve / vagt azok kommunikdcidjdnak lebonyolltdsdban
vdllalt p artneri szerepet :

l. Szent Gyrirgy Napok

2. Sz6kely Ydgta
3. M6rcius 15-i megemldkez6s

4. '56-os megeml6kezds

5. Atelier Nemzetkdzi Szinhazi Fesztiv6l
6. Design H6t
7. Flow Fesztiv6l

A k|vetkezd ki)zdssdgi kampdnyokat tervezte ds bonyol{totta le az iroda:
1. T6j6koztat6 kampSny a v6rosban zajl6 munk6latokr6l:

a. Lakoss6got til6koztat6 6ri6st6blik kihelyez6se a v6rosban zaJl6

munk6latok tdmdjilban
b. 0nkorm6nyzati szemle - hetente megjeleno egy oldalas makett a

H6romsz6k napilapban a v6rosban zajl6 munk6latok temi$ihan iz elmirlt
hat 6vben

c. Lakoss6gi tijdkorta1r levelek megfr6sa 6s kikiild6se a v6rosban zajl6
munk6latokkal,megval6 s it6sokkal kap cso lato s an az elmult hat 6vben

Az iroda dltal elvdgzett dllanddfeladatok:
1. Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatal honlapj6ra val6 tartalmak feltdltdse
2. Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatal6nak irod6i iital megrendelt

rijs6ghirdet6sek korrektrir6z6sa 6s kik0ld6se: 6ll6shirdet6sek, k6,zbeszerz6sre,

licitekre, normativ jellegii tandcshat6rlzatokra vonatkoz6 hirdetdsek, tan6csiil6s

meghfv6k, kdzhasznri inform6ci6k, stb.



3. Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatal6nak tev6kenys6geihez kapcsol6d6

sajt6kdzlem6nyek fr6sa 6s kiktild6se

4. Lakoss6gi tfi6koztat6levelek ir6sa 6s kiki.ilddse

Grafikai tervez6s 2015-ben: hat6rid6napl6, ndvjegyk6rty6k a polg6rmesteri hivatal
y agy az al6rendelt int6zn6nyek alkalmaz ottai szhmdra, sajt6makettek, rende zv 6ny ek

plaki*ja, sz6r6lapja, webes maketde, esetenk6nt teljes arculata ampdnyok teljes

arculata, tov6bb6 folyamatos tervezds a Polg6rmesteri Hivatal keret6n beliil.

Mds nagyobb projektek
1. A viiros t6li iinnepi diszrrililgit{ts6nak megtervezdse, felszerel6s6nek feltgyelete

II. Kulturilis Szervez6iroda tev6kenys6ge

l. Athnd6 jeltegii b6rletrirusitris: Tam6si A.on Szinhlz 6s a 201412015-6s

han gversenydvad b6rleteinek 6rusit6sa.

2. A[andO jellegii jegyirusitdsa kiivetkezl intilzmilnyek esem6nyei szimfra::
Tam6si Aron Szinh6z, M Studi6, H6romsz6k T6ncegytittes, K6nya AOam

Mtivel6d6s i HAz, Andre i Mure ganu Szinhhz, Nyitott Akad6m i a.

3. A 2015-0s 6vben a kdvetkez6 vend6gel6adisokra / fesztiv6lokra r{rusitott
jegyet a Kulturrilis Szervez6iroda:

a. A Vigad6 Kultur6lis Egyes0let el6ad6sai

b. Hahota El6ad6s

c. A Kov6ts Andr6s Friv6szenekar koncertje

d. Szent Gydrgy Napok

e. Andr6s LlrbntT6rsulat eload6sa

f. BereczAndr6s el6ad6s

g. Vujity Tvrtko el6ad6s

h. Betyrlrvil6g T5ncegyiittes el6ad6sa

i. pulzArt kort6rs dsszm[ivdszeti fesztiv6l

j. Lola Blau koncert

k. Dr.Csernus Imre pszichol6gus el6ad6sa

l. Tokos Zenekar koncertje

m. Dr.Bagdi Em6ke pszichol6gus el6ad6sa

n. Alma Egyiittes koncert

o. P6l Ferenc el6ad6sa



4. Rendezv6nyszervez6s:
a. Szent Gy0rgy Napok kultur6lis hete

b. Gyermeknapok

c. 6szi V6s6r

d. Kar6csonyi v6s6r

5. Rendezv6nyek megszervez6s6ben val6 r6szv6tel:

a. A Borviz rida

b. Sz6kely Yigta
c. A Magyar Kultirra Napja alkalm6b6l a R6tyi Kov6ts Andr6s Firv6s

Zenekar el6ad6s6nak megszervez6se

d. A havi kultur6lis aj6nl6hoz a v6ros kultur6lis programj6nak dsszegyiijt6se

6s 6sszesit6se

e. M6rcius 15-i megeml6kez6s

f. 6szi V6s6r

III. Tourinfo Iroda tev6kenys6ge

L lnform6ci6szolg6ltat6s a Tourinfo Irod6ban a 2015-tis 6vben: 822 turista rdsz6re

ebb6l 274 belfoldi turista, 245 diik 6s egyetemista. Intemeten kereszt0l pedig

9 47 2 alkalommal szo I g6ltattunk i nform6c i 6 kat.

2. Kultur6lis rendezv6nyeken, illetve belftildi 6s k0lftrldi turisztikai ki6llit5sok

szervez6s6ben val6 r6szv6tel:

a. M6rcius l5-i iinnepsdg

b. Expo Wellness a Szent Gytirgy Napok keret6ben

c. Sz6kely Vrigta

d. Kov6szna Turisztikai Konferencia

e. Aquarius

f. Yilgla Korz6 Budapest a Nemzeti Yilgla keretdben

Osszesen 5000 belfoldi, ds 20000 ktilfbldi szem6ly fordult meg a ki6llit6

standokn6l 6s a Tourinfo Irod6ban.

3. M6s rendezv6nyeken val6 r6szv6tel:

a. Ki6llit6sokon, konferenci6kon, szakmai k6zpzdseken prom6ci6s anyagok

sz6r6sa

b. L6bas Hitzbantartott konferenci6k

c. A Csern6toni Tourinfo-val val6 egyiittmtikdd6s

d. A Vadon Egyesiilet 6ltal szervezettralzverseny 6s ki6llit6s

4. Ki6llit6sok bemutat6sa



a. A Multim6di6s v6rostdrtdneti ki6llit6s bemutat6sa az Iskola m6sk6nt
program keret6n beliil

b. A L6bas Hdzban szervezett ki6llftrlsok bemutat6sa

5. Protokoll tev6kenys6gek:

a. Testv6rtelepiil6sekr6l lrkezb kiil ddtts6 gek fo gad6sa, kis6r6se

b. V6rosbemutat6 s6ta turista csoportoknak
c. Sz6r6anyagok biztosit6sa tantigyi int6zmdnyek rdszdre, kiil6nbriz6

konferencirikra, versenyekre

6. Inform6ci6gytijt6s a sepsiszentgydrgyi sz6ll6shelyeket bemutat6 prospektus

szerkesztds6hez

7. Sz6r6anyagok eljuttat6sa belftildi 6s ki.ilftrldi turisztikai kirillit6sokra
8. Kapcsolattart6s turisztikai katal6gusokkal 6s turisztikai t6m6jri honlapokkal:

Ghidul timpului liber, Szekelyfold, Catalog Romania, Pagini Nationale, Mass

Media.

9. A L6bas Hfnban felmeriil6 technikai probldmriinak megold6sa, feltigyelete

Mds tevdkenvsdsek :

A Kdz - 6s mag6nteriileti igazgatdsi, vagyonkezellsi, gazdas6gi, koltsdgvetdsi,
p6nziigyi, mezbgazdasilgi 6s r6gi6fejleszt6si szakbizotts6g valamint a Kultrira - ,

tudom6ny - 6s taniigyi szakbizotts6g tagja vagyok a Helyi Tan6csban. A gazdasilgi
bizotts6g 30 gytil6s6n vettem rdszt ( a32-b6l ) , a kultur6lis bizotts6g 14 gyiil6s6n ( a l5-
b6l ) . A tan6cs 21 rendkivi.ili 6s 11 rendes til6s6n vettem r6szt ( dsszesen 32 ,j,lesen a32-
b6l), 53 hatbrozatot kezdem6ny eztem.

A kultur6lis ptiydzatelbirdl6bizotts6g elndke voltam :

- 89 ptilyiaatot t6mogattunk miivel6d6si t6rgykdrben, l77.4A0lej 6rt6kben
- 12 pfllydzatot t6mogattunk multikultur6lis t6rgykorben, 20.500 lej 6rtdkben
- 17 phlyizatot t6mogattunk szdkely drtdkek t6rgykcirben, 20.000 lej 6rt6kben

R6szt vettem a Szent Gy<irgy Napok szervez6sdben, a m6rcius 15-i iinnepi megeml6kez6s
szervez6s6ben, az okt6ber 6-i illetve okt6ber 23-i iinnepi megeinl6kez6s
me gszervezdsdben, a Gyermekn ap szew ezds6ben.
A Vadon Egyesiilet elmrlki tisztsdg6t triltdttem be.

A 2015-6s utols6 tan6cstildsen 6tadtuk a Szentgydrgy d,sztondijakat, melynek
elbfr6l6s6ban szint6n r6szt vettem.

A Vadon egyesiilet elndkekdnt egyik flszewezbje voltam a Szdkely Ydg!6nak, az 6v
egyik legnagyobb esem6ny6nek.
Koordin6ltam a di6kok testv6rv6rosi programban val6 r6szvdtel6t. Az alilbbi kiutaz6sok

tortdntek 2015-ben : '
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- A Reform6tus Elm6leti Liceum 25 dirikj6nak illetve 3 kis6r6 tandrilnak
r6szvdtele a Ferencv6rosban megrendezett ndpzenei versenyen

- A Sz6kely Mik6 Koll6giuml 6 di6kj6nak illetve l2kisdrbtanfirdnak rdszv6tele a

balatonlellei di6kt6borban
- 2 szemdly r6szv6tele a Magyarkanizs6n megszervezett L Bar6t6sg

Ke16kpdrtfr6n
- 12 di6k illewe 2 kis6r6tanirdnak rdszv6tele a Veszpr6mben megszervezett

teremfocibajnoks6gon
- A Mikes Kelemen Elmdleti Liceum 8 di6kjrinak illetve 2 ki{flrotandrdnak

r6szv6tel e a Veszprdmben me gsze w ezett t6borban
- Benedekmez6i t6bor megszewezdse 2l veszpr6mi di6k ds 2 kisdrotaniir

r6szv6tel6vel a V6rdadi J6zsef Altal6nos Iskola 2l di6(6val illetve 2

kis6r6tan6r6val kdzOsen
- Di6kt6bor a Sz6rvSny-program keret6ben, melyen r6szt vettek di6kok Ddvar6l

( 28 di6k + 4 tanitr ) a sepsiszentgydrgyi M6ltai Szeretetszolg6latn6l
6nk6ntesked6 25 di6kkal 6s 5 feln6ttel kdzrlsen.

A fent emliteu utaz6sokon 6s tapasztalatcser6ken kiviil emlit6sre m6lt6 a
Ferencv6ros Onkorm6nyzata 6ltal alapitott ,, Magyar Nyelv6rt Dij ", melynek 100.000
forint 6rtdkii 0sszeg6t a Szdkely Mik6 Kolldgium egyik di6kja nyerte el, aki 6ltal6nos
iskolai tanulmdnyai sor6n kimagasl6 eredm6nyeket 6rt el a magyar nyelv tanul6s6ban 6s

mrivelds6ben.

Sztakics Eva
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