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Tev6kenysdgi besz6mol6m

a2016-os 6vre.

Els6 mand6tumomat tdltdm Sepsiszentgydrgy Municfpium tan6cs6ban. A 2016-os 6v

sz6momra el6gg6 csendes volt a tan6csban, persze voltak vit6k, iitkdz6sek, nem mindennel
6rtettem egyet. Voltak kiil6nb0z6 v6lem6nyek, megl6t6sok, amelyeket a frakci6n beliil
megbesz6ltiink, 6s ezt krlvet6en terjesztettiik a tan6cs el6.

A 2016-os 6vben jelen voltam h6t soros tan6csiil6sen ds tizenegy rendkiviili til6sen. Ezek
mellet a bizotts6gi til6seken is rdszt vettem, a szoci6lis bizottsSgnak hdt i.il6s6n, 6s a sport

bizotts6gnak nyolc i,il6s6n. Mivel a tavaly v6laszt6si 6v volt, 6s 6n els6 mandStumomat t0ltdm
a tan6csban, igy csak jirniust6l kezdtem meg tevdkenys6gemet, es a 2016 - os besz6mol6m is

ett6l az id6szakt6l sz6mol be decemberig.

TovSbb6 a vSrosi tan6csot k6pviselve r6szt vettem, 6s tev6kenykedtem a Mikes Kelemen
Lfceum 6s a K6s Kdroly Szakktiz6piskola vezet6tan6cs6ban. Ugyancsak vezet6tan6cs tagja
vagyok a Sepsi Sic-nek, ahol a 2016-ban nem vettem rdszt az i.il6seken, mivel nem hivtak vagy
nem volt tartva.

Az Erd6lyi Magyar N6pp6rt k6r 6s kapott is egy sz6khelyet a v6rosi tan6cst6l a Martinovics
utc6ban, fgy a fogad6 6r6kat ott tartom.

A tan6csiil6sek el6tt megkapom az anyagot, 6s azok Sttanulm6nyozilsa ut6n d<intdk tgy a
szavazfuskor, hogy az megfelel6 legyen. Nem az a c6lom, hogy akaddlyozzam a tan6cs

munk6j6t, hanem az,hogy el6re seg(tsem abban, hogy egy jobb 6s szebb jdv6t lehessen itthon,

Sepsi szentgyOrgytin, teremteni mindenki szdmbra.

Persze voltak olyan hatdrozattervezetek, amelyekkel nem 6rtettem egyet, de a tdbbs6g6t 6n is

elfogadtam.

Felsoroln6k n6h6ny hatdrozattervezetet, amelyet nem tSmogattam a 2016-os 6vben:

oNem t6mogattam a szemdtdij emel6s6t, ami akkor miir magasnakszitmitott,

oNem t6mogattam az ad6kvdltoztatdsht amely az 6vezetekkateg6ri6j6nak megv6lto*atis|val
n6tt. Itt k6rtiink m6dosit6sokat egyes dvezetekre, amelyeket t6mogattam. Ezek olyan

m6dos(t6sok voltak, amelyek nem n6,velt6k, hanem csOkkentettdk vagy megtartott6k a tavalyi
szinten azad6t.

oNem 6rtetti.ink egyet a c6gek magas ad6jdval, k6rtilk a csdkkentds6t, de a tdbbsdg nem

t6mogatta.

Voltak viszont olyan hatilrozattervezetek is, amelyeket 6n is t6mogattam. Ide tartoznak: az

utak javit6sa, utc6k moderniz6l6sa, sportol6k timogat6sa, kdlts6gvetds m6dopit6sok, egyhdzak

6s civi I szerv ezetek tSmo gat6sa.

Ugy gondolom, tov6bbra is lesznek olyan tervezetek, melyekkel nem val6szfnii, hogy egyet

fogok 6rteni, vagy kiil6nbdz6 vit6k a tan6csban, de ennek ez a ren$e. Tov6bbra is azon fogok
dolgomi, hogy hatdkony legyen a tanScs munkdja, 6s fejl6dj6n Sepsiszentgy0rgy.
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