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Onkormdnyzati tev6kenys6gem tizenegyedik esztendeje legalSbb olyan

mozgalmas volt, mint az el6z6. Tort6ntek el6rel6p6sek, de akad6lyok is kisert6k
tev6kenys6gemet.

L. Eg6sz 6vben vdrtuk, hogy napirendre kerUlj6n a kdzp6nzek elk6lt6s6nek

iitl5thatositgfir6l szolo hatdrozattervezetUnk. R6vid volt az 6v, nem kerUlt sorra. lgaz,

egy alkalommal szerepeltek a kert mell6kletek a kolts6gvet6s vegrehajt6s6r6l sz6l6
hatdrozattervezet mellett, de az6ta sem. igy , dugiban elk6lt6tt p6nzekrdl nem

szavaztunk es ezutdn sem fogunk. Ha pedig kiv6ncsiak vagyunk a takargatnival6kra,
a tov6bbiakban mds modszerrel fogjuk kitakarni.

2. Fdjdalommal, keserfiseggel vettUk tudom5sul, hogy az igazsegszolgSltatds

tdrv6nyesnek it6lte, hogy k6z6ss6gUnk vdlasztottjai maguk verjek sz6t iskol6inkat,
parancsra nyomva a szavazogombot. K6zhez kaptuk az ft6letet az iskolaperben,
mely szerint a helyi tandcsnak jog6ban 6llt ezt a lepest megtenni. Mi lett az

eredm6ny? Nem taldltuk m6g meg azt a hangoztatott Otcsillagos iskol6t, mellyel a

k6zv6lem6nyt prob6lt6k elvakitani k6t 6vvel ezel6tt. De tudunk olyan osztdlyr6l,
melyek a K6s Kdrolyba iratkoztak, akaratuk ellen6re a Puskdsban v6geztek, de egy

sem maradt itthon kOzUlUk - valamennyien kUlfdldre mentek. Na, majd a 'Gyere

haza' programra fognak felUlni.

3. Hangot adtunk el6gedetlens6gUnknek amikor a lakonegyedi piacokat

igyekeztek ellehetetleniteni. Azok mell6 Slltunk, akiknek fontos, hogy a kozelUkben

v6s6rolhass6k meg a levesbe val6 z6ldseget. Tiz evvel kordbban m6g kiv6ncsi volt
a v5rosvezet6s a lakoss6g v6lem6ny6re, napjainkban m6r nem. Mert ok mindent
jobban tudnak.

4. Pozitivan viszonyultunk a forgalmi vSltoztatSsokat ig6nylok k6r6s6hez,

tisztSban vagyunk azzal, hogy lehetne enyhiteni a helyzeten. Ldtva, hogy a taldn

egyszerre sokat akaro civil kezdem6nyez6st nem t5mogatja a tan6csi t6bbs6g,

megpr6b5lkoztunk egy joval egyszerfibb vdltozat elfogadtat6sdval, mellyel el6z6leg

az urbanisztikai bizottsSg is egyetertett 6s a kozleked6si rend6rs6g is
elfogadhat6nak tartott. De hat a csOkonyoss6g nem engedte. Es a kollegSk

parancssz6ra nyomt6k a gombot.

5. Nem bonyolitottuk kUl6nosebben a k6rzetesit6s Ugy6t, m6lynek alapj6n

allapitjak meg az ingatlanado szintj6t - de van ennek kihat6sa mdsra is (ingatlandr,

lakb6r), a szok6s szerint kes6n ismertetett v5ltozatot sem bong6sztUk 6t alaposan,

bizva az el6terjeszt6 szavaiban. Mindossze egy vdltoztatdst javasoltunk, az ott lak6k

v6lem6ny6t t5mogatva, hogy a Z6ld Peter utc6t, melyet az utobbi 6vekben tijitottak

fel, a buszmegdll6tol valo t6vols6g miatt egy fokkal soroljuk h6tr5bb (A-b6l B-be). Az

urbanisztikai bizotts6g pozitivan viszonyult a javaslathoz, de a tan6csUles idej6ig a

tobbsegi frakci6hoz tartoz6 tagjai megv6ltoztattdk v6lem6nyUket (valamif6le

rdhatSsra, gondolom), azzal indokolva, hogy a buszmegSlloig lev6 tSvolsdgot
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l6gvonalban kell m6rni. Ugyanakkor elfogadta a tandcs a Laszl6 Ferenc utca A
dvezeti besorolSsAt az ev veg6ig megt0rt6n6 leaszfaltozSsban bizva - de ez nem
jott be.

El6bb emlitetteket (forgalmi v6ltoztatds, ovezeti besorol6s) v6ve alapul, 6v
v6gi urbanisztikai bizotts5gi Ul6sen bejelentettem e bizottsdg eln6ki tiszts6geb6l val6
lemond6somat. Nem 6hajtok olyan bizottsdgot elndk6lni, ahol a tagok v6lem6nye
vez6nysz6ra vdltozik.

5. A tavaly februdrban elfogadott kolts6gvet6s megvitatdsdn eleg visszafogottak
voltunk. B5r sikerUlt n6h5ny t6tel fontossSgdt meg6rtetnUnk 6s ezek figyelembe
v6tel6vel t6rt6nt meg az elfogad5s, tapasztalatb6l tudjuk, hogy a v6grehajt6s a

l6nyeges. Az elmflt 10 6vben gyakran fordult el6, hogy a tandcs Sltal elfogadott
kdltsegve!6s sz6mos tetele nem valosult ffieg, inkdbb trUkk6z6s mint val6s
akad6lyok miatt. Ha 6ln6zzUk a sort, az elmtlt 6v is ezt bizonyitja:

, lSthat6 6s haszn6lhat6, bdr m6g nincs k6sz teljesen a K6s K5roly rit
felSsott szakasza;

. eg6sz 6vben tok6l6dtek a V6radi J6zsef fels6 felevel, a Ldszlo Ferenc
utcdval, jdrhatatlan a Sas utca megbontott r6sze;

. 6vek ota hUlyitik (kilencedik 6ve) a Nagy Gydrgy 6s Pusk6s Tivadar
kozdtti utcaszakasz lak6it, ism6telten szerepelt a kdltsegvet6sben, de
aszfalt helyett most is csak a kifog5s jutott ritburkolatnak. Az igeret
kateg6ri6ban maradt azOltmez6 0tijarda, a Brass6i 0ti szint6n, kiv6tel
a Katona szobor el6tti r6vid szakasz. Es meg mindig a vicc
kategori6ban tal6lhat6 a szotyori ravataloz6.

7, A forgalmi vdltoztatdsokr6l sz6l6 hat6rozattervezetUnket jflius v6g6n iktattuk.
Vdrtuk a napirendre t0z6s6t. K6t h6napnyi tUrelmi id6 utSn bejelentettUk minden
szavaz1stll val6 tart6zkod6sunkat mindaddig, mig tervezetUnk nem kerUl

napirendre. M6g 0jabb ket honapot kellett v6rnunk. K6zben 0jabb tanScshatArozalok
buktak meg hi6nyz6k miatt. T6bbek k6zdtt a Stadion 6tveteler6l sz6lo november 20-i
is, ahol mi nem vettUnk r6szt a szavazdsban, a romSn p6rtok k6pvisel6i ellene
szavaztak, k6t t6bbs6gi (RMDSZ) hi6nyzott, igy nem lett meg a szUks6ges
k6tharmados tobbseg. Es volt kepUk egyeseknek, majd ketteseknek is, hogy rajtunk
k6rj6k szSmon a bukdst, ellenUnk uszitani a k6zv6lem6nyt. SzembesUltUnk el6bb a

politikai pof6tlansdggal, k6s6bb pedig azzal, hogy az egyszerfi embereket milyen
kdnnyti f6lrevezetni, manipulSlni. Ut6bb bel6ttuk, hogy a csokdny6ss6g a szamarak
jellemzdje, hallgattunk a k6zv6lem6nyre, figyelembe vettUk a sportsz"eret6 emberek
elvdrdsait 6s 'sztr5jkunkat' felfUggesztve n6h6ny nap mflva megszava*uk az uya
beterjesztett javaslatot.

8. Ev veg6n 0jra szavazott a tandcs, ezfttal a teljes sportkomplexum 6tv6teler6l.

Es most sem ment volna n6lkUlUnk, ugyanis a t6bbsegi frakci6 ism6t foghijas volt, a
rom6n koll6gdk pedig kitartottak kor6bbi elutasit6 SllSspontjuk mellett. Szint6n az 6v
v6gi tandcsUl6shez k6t6dik egyik ,legpozitivabb e tev6kenys6ghez kapcsol6do

6lm6nyem: elfogadta a tan6cs azt a hat6rozatot, mely a nagycsalSdos fiatalok irdnt

mutat megbecsUl6st. J6lesett az 'igen' gombot megnyomni.
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9. Az ev folyam6n r6szt vettem szinte minden tandcsUl6sen 6s szakbizotts6gi

Ul6sen. Jelen voltam a Reformdtus Kollegium 6s a Pusk6s Tivadar Szakkdz6piskola
vezet6tan6csi Ul6seinek nagyr6sz6n, k6pviseltem a tan6csot a Vadon EgyesUlet

kdzgyUl6s6ben, hasonl6k6ppen az Urban-Locato valamint a Sepsi Ut6pit6
dnkormdnyzati tulajdonf c6gek eset6ben.

L0. Fontos feladatom a lakoss5ggal val6 kapcsolattartds, hiszen a vSlaszt6k

kUldtek a helyi tan6csba. Ez nem csak a fogad66r6k keret6n belUl t6rt6nik, hanem
utcdn, osszejdveteleken, jelzett probl6m6k helyszinein. P6ld6ul olyan helyszlneken
ahol a tavalyi 1rvizek 6s nagy es6z6sek jelent6s kSrokat hagytak maguk ut6n.

R6szben ezen tal5lkozok, helyszini szeml6k voltak elindit6i annak az Arvizvldelmi
tanulm6nynak, melyet az elmflt 6v v6g6n k6szitettUnk.

Rendezv6nyeinken legyen az t6rt6nelmi esem6nyr6l val6 megeml6kezbs,
vagy m6s jelleg0 Osszejdvetel, szUks6gesnek tartom kihangstilyozni a megmaradds,
a becsUletes helyt6ll5s, a pozit[v jov6k6p fontossdgdt, a problemdk

megoldhatos6g6t.
1L. Testv6rtelepUleseinkkel 6polt kapcsolataink jelent6s6ge nem elhanyagolhat6,

kiemelked6 esem6nyeik nekUnk is fontosak. Az elm0lt 6v vegen legkisebb

testv6rtelepUl6sUnk, Kisbucsa Unnepelte els6 irdsos eml[t6senek 750. ev6t. J6 6rz6s
volt ott lenni, testv6rk6nt Unnepelni, tolmdcsolva 6nkorm6nyzatunk, v5rosunk
jokiv6nsSgait.

L2. Frakci6tArsammal egyUtt az 6tl6that6sdg, a hat6konysdg 6s a koz6rdek

mellett k6teleztUk el magunkat. Az elveinkhez hfiek maradtunk. Megprob6ltunk
munkdnk mell6 partnereket tal6lni, de legt6bbsz6r csak a megszegett igeretekkel
maradtunk.

Sepsiszentgyorgy egy j6 hely, de az6r1 a sokat hangoztatott '6lhet6 vdros'
m6g enyh6n sz6lva tflzds ott, ahol:

- n6hdny ad6 a fellegekig 6r, a s6r helyenk6nt csak t6rdig;

- a ker6kpdrutak m6g csak t6rk6pen;
- a j1rd1n s6t6lokat megUti azAram;
- a hajlektalanok megfagyhatnak a parkban;

- az aut6val kdzlekedSknek a gyalogoldst aj6nljSk;

- a buszmegdll6hoz igyekv6knek a l6gvonalban kozleked6st irj6k el6.

Ennek ellen6re optimizmusom toretlen, kis j6indulattal, t6bb odafigyel6ssel,
sok munkdval 6s n6h5ny szem6lycser6vel mindez megoldhat6.

B6lint J6zsef, 2019. febru6r 28.

1-
i

I

ri,-t
,d,. . :,
' "irl, , tl

,:

I

.f.t
-t

CwL*


