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A helyi kilzigazgatasr6l sz6l6 2001. 6vi 215-0s t0rv6ny alapjdn a k0zv6lemdny tudom6sara
hozom a2017 6vben folytatofi tevdkenys6gem besz6mol6j6t.

Tevdkenysdgem sordn kiemelten foglalkoztam gazdxilgi valamint ifiris6gi 6s sport jellegfi
kdrddsekkel, mint : helyi ad6politika, a viiros 6ltal fenntaxtott intdzmdnyek mtlk0ddsdnek vizsg6lata 6s
hat6konyabbd tdtele, ifiris6gi 6s sport egyesiileteink 6tl6that6 miikOdtetdsdnek 6s finansziroals6nak
k6rddse, dOnt6shozatali atl6that6sdg, stb.

A Gazdas6gi Bizottsds gytildsein aktivan rdszt vettem a szakmunkdban. Megvitattunk szilmos
olyan hathrozattewezetet, ami kiemelked6 fontos6ggal birl birt a vi{ros 6let6ben

- helyi ad6k 6s illet6kek meg6llapitris4 konzultdci6k a v6llakoz6k k6pviseldivel;
- hatfir ozattervezetek szakvdlemdnyez6se ;
- vegyes gyfldsek az alwendelt intdzmdnyek, 6s az onkormanyeati tulajdonban 1ev6 c6gek

kdpvisel6ivel;
- szdmos gazdas6gi jellegii k6rds 6s petici6 megvitatisq 6s dcinteshozfs ezek kapcsrin ;
- vegyes gyiildsek az dnkormdnyzatitulajdonti gazdasiryi szerepldkkel, stb.

Az lfifi$dsi 6s Suortbizo{sde gyiil6sein is aktfv munkdt vdgezttink, kiemelked6ek a
kdvetkez6k:

- Ifitis6gi 6s sport tdmdjthatfuozattervezetek megvitatrisa 6s szakvdlemdnyezese ;
- Vegyes gyiildsek a municipium vezet| sportegyestileteivel, ezek nehdzsdgeinek

feltdrk6pez6se ds megold6sa ;
- Ifius6gi 6s sport tdmajrl k6r6sek, petici6k megvititasa, stb.
D0nt6seink, nyujtott trimogatrisaink eredmdnyek6nt pezsg6, eredm6nyes sport6let van

viirosunkban.

A Varadi J6zsef Iskola, a Reformftus Koll6gium 6s a Gulliver Napkdziotthon vezet6taniicsr{nak
vagyok tagia. Ezek gyul6sein rdszt vettem, ha ig6ny volt 16, a gondokat tovdbbitottam a d0ntdshoz6,
valamint a vdgrehajt6 szervek fel6.

A Kis 6s Kdzdpvtldlalkoz6sok Garanciaalapjrinak kiizgyiil6s6ben kdpviselem v6rosunk 6rdekeit.
Az intdzmdny sz6mos helyi vrillalkozrisnak ny0jt segits6get kibocsijtott garancialevelei 61ta1.

Az Onkormdnyzat tulajdondban l6vd TEGA, SEPSI-IPAR KFT 6s MULTITRANS RT-k
szrikitett kozgyiil6s6nek vagyok taga}-Z m6sik taniicsoskolldgrimmal egytitt. Korldtolt mand6tum,unk
hatrirain beliil fontos ddnt6seket hoztunk/ hozunk ezen vdllalatok dlet6ben (ktilts6gvet6sek, befektetdsi
tervek elfogad6sa, hitelfeltdtslek megvitatiisa, stb). Tagia vagyok tov6bb6 a Szdpmezbi Ipari Park
teriilekinek kezel6s6drt feldllitott bizottsdgnak.

A varos iinnepdn segitsdget nffitouam a testvdrvrirosok deleg6ci6inak a fogadris6ban.

Vfuosunk 6rdekeit kdpviselem a Kovhszna Megye Tandcs6val, valamint a TEGA RT-vel
kdz6sen l6trehozott Sepsi Sic sportegyestilet k0zgyiil6s6ben 6s vezet6sdgdben, ahol az igazgat6tan6cs
elndk6nek teend6it is ell6tom. Az egyestilet n6i kosfulabda csapata rdvid idd alatt az orsziigos
dlvonalba verekedte magilt, hazai mdrk6z6seken rendszerint 1500 n6z6 szurkol a Linyoknak" A csapat
jelent6sen hoz,zalaral a j6 v6rosi kOzhangulat kialakiuisrihoz 6s fenntartixifitoz. Megalakulasa :utin 2
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orszigos bajnoki 6s 3 Romdn Kupa aranyat sikeriilt elnyemi. Jelenleg a201712018-as bajnoki id6ny
v6ghajr6ja zajlilq atrol komoly es6lyiink van elnyemi a harmadik bajnoki cimiinket.

Aktfvan hozzi$furaltan egy minimis tipusrl vissza nem tdritend6 eimogatfsi rendszer
kialakitrisdhoz. Ennek keretein beliil kb 100 kis 6s k0z6pv6llalkoz6nak siker0lt kb 1,300.000 lej
dssz6rtdkben vissza nem tdritend6 trtmogatist nyujtani 2017-ben. A rendszert az dnkormrinyzat a
Kovdszna megyei Kereskedelmi 6s lparkamardval k6zdsen miikOdteti, egy 5 tagt bizotts6g 6ltal,
amelynek tagia vagyok.

Tanricsgyiildseken valamint szakbizotts6gi gytildseken felsz6laltam, ha sztiks6gesnek 6s
hasznosnak ldttam ezt. V61em6nyeim, dtintdseim alapjfita lakossdg drdekeinek a k6pviselete k6pezte.

A tov6bbiakban is legjobb tud6som szerint fogom timogatri azokat a kezdem6nyezdseket,
amelyek vrirosunk el6meneteldt €s fejl6d6sdt biztositjak.

Ami az RMDSZ Frakci6 2017-es mtikdd6s6t illeti, az el6z6 dvekhez hasonl6an a Tan6csban .

tov6bbra is sikeriilt 6rvdnyesiteni k6tharmadunkat, kdnyelmes t6bbsdg mellett fejleszthetjtik
vdrosunkat. Mindezt rigy, hogy az esetek d0nt6 t6bbsdgdben a Szdvets6gen kiWli k6pvisel6 kolldgrik
is szavazatukkal tamogattak kezdem6nyezdseinket. Nem 6reztettilk szrimbeli ftil6nyiinket a m6s
politikai alakulatok kdpviseldivel; javaslatukat szavazatainkkal tr{mogattuk, amennyiben hasznosak
voltak vfuosunknak, vary azdnkormdnyzati 6rdekeknek.
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