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Tev6kenysr6gi beszimol6 a 2017-es 6vre

Bdr nem volt VSlaszt6si 6v a 2017-es, m6gis igen mozgalmasnak

bizonyult. F6leg azdrt, mert az <inkormfunyzati k6pvisel6i munk6t komolyan

vettem: k6pviselni azokat, akikt6l erre megbizat6som van.

Az ellenz6kieknek ritk6n terem bab6r, els6sorban a26rt, mert sz6mbeli

kisebbs6gben vannak, de a kormSnyz6knak sem 6rdeke, hogy az ellenz6k

e 16 s o dj rin, akfr me gval 6 s itdsai, e I 6rt ere dm6nye i 6ltal.

Ennek tudatSban v5llaltuk fel a K6s K6roly Szakkoz6piskola

on51l6s6g66rt folytatott harcot. Az iskola felsz6mol6sa a torv6nyes el6ir5sok

betart6sa n61kii1, k6s6n ismertetett anyag ment6n hozott elhamarkodott,

igazsdgtalan tanscshatfurozat alapjiln tcirt6nik - ezt biros6gi irton megt6madtuk.

Ez6lt;al azon tan5rok, di6kok 6s sztil6k me116 611tunk, akik felemelt6k szavukat

on6llos6guk mellett.

Sok munkeLkitartilst ig6nyelt az }vezeti besorol6s feliilvizsgdlatirrol s2616

tan6cshatfurozat tervezettink. Az eredeti hatitrozat hib6it akartuk kiktiszdbolni -
lakoss6gi 6szrev6teleket is figyelembe v6ve. A kezdem6nyez6s nagy ellendll6st

v6ltott ki a tdbbs6gi frakci6 r6szdr6l, de v6giil elfogadhat6 megold6s sziiletett.

Ism6telten sz6vd tettem a vSrosi kozszilllitds hi6nyoss6gait, k6rve a

v6rossz6li d'vezetek bekapcsolilsffi..

Felhivtam a figyelmet az Oltmezl utca gyalogosok szempontj6bol

tarthatatl an hely zetere, ahol ezt ek b iztons6g 6r ol v an szo .

Felemeltem a szavamat a kdzleked6si probl6m6k megoldSsa miatt,

bizonyos forgalmi villtozdsok mellett, de kev6snek bizonyult a makacssSg ellen.

T6mogatt am az ritj avit6sokkal foglalkoz6 onkorm5ny zati c6 g l6treh ozdsSt,

m elynek sztiks6gess6g6t 6vek 6ta hangsirlyozom.

T6mogattam a fejleszt6si elk6pzel6seket, a j6nak, lUiO megold6sokat,

ugyanakkor elleneztem a t6nyleges pfinzpazarlfust, a rossz gazdasilgi

megold6sokat, azipar n6lkiili ipari park p6nze16s6t.
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A helyi lakosokkal val6 talillkoz6kon a letezo probl6m6k, elv6r6sok,

ig6nyek 6sszegz6se tdrt6nik, a tanircsban ezek felvet6s6re, megvitat6s6ra 6s

megold6sirravan sziiks6g, ahol sokszor elkeriilhetetlenek a vitak.

Atland6 c6lkittiz6se.tm: futlithatlsitg, hat6konys5,g, koz6rdek. Ennek

6rdek6ben iktattuk 6v v6g6n a k64p6nzek 6tl6that6siry6r6l sz6l6 hatixozat

tervezetiinket.

Onkorm6nyzati k6pvisel6i tev6kenys6gemhez tartozo a

testvdrtelepiil6sekkel val6 kapcsolattart6s is. Az elmtrlt 6vben a kisebb, vid6ki '

telepi.ildseket l6togattam meg: Balatonszentgy<irgy, Als6nana, S6rpilis 6s

Kisbucsa. Sepsiszentgydrgyhdz kdpest kicsikdk, de annSl nagyobb szeretettel

vdrtak 6s fogadtak

Ilyenkor is eszembe jut: j6 sepsiszentgydrgyinek lenni, 6s j6 magyarnak

lenni, itthon, a Kdrpdt- medenc6ben!

Sepsiszentgydrgy, 201 8 m6rcius 3 1

B6lint J6zsef

Otb


