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A 2018-as 6v sz6momra legfontosabb tev6kenys6gei az EU 6ltal kiirt p5lydzatokra val6

felk6sz0l6s, valamint a m5r leszerz6dott projektek elindit6sSval kapcsolatos teend6k voltak:

A Region6tis Operativ Program 4. tengely6re k6szitett pdlydzatok leaddsi hatdrideje

eredetileg 2018. december 28. volt, igy a tervek megalapozdsa 6s elk6szlt6se f6k6nt ebben az

6vben zajlott. F6k6nt az I. (iiveghdzhat6s0 g6zak kibocsdt6sdnak csokkent6se t6megk6zleked6s

6s alternativ, nem motorizSlt k6zleked6si formSk t6mogatdsdval) 2. (hasznSlaton kivtili vdrosi

fel0letek z6ldovezetekk6 val6 alakitdsa) 6s 3. (h6triinyos helyzet( ovezetek felzdrk6ztatdsdhoz

kieg6szit6 beavatkozSsok) int6zked6scsomag terveinek 6s az ezekhez kapcsol6d6

hdtt6rianulmdnyok elk6szit6s6ben, a helyi kozszdllit6si vdllitat illet6keseivel, ker6kpdrosok

k6pvisel6ivel, mds civilekkel 6s a topogr6fusokkal, tervez6kkelva16 t6rgyaldsokban vettem r6szt.

Ezt megel6z6en kezdem6nyeztem az Sllomdsi t6 fel0jitdsdnak otletpdlydzat6t. A piily6zati

hatdrid6 2019. marcius 29-re val6 elhalasztdsa miatt a tev6kenys6gek egy r6sze 2019 elej6n is

folytat6dott.

Ugyancsak a 2018. 6vre tehet6 a Hdtrdnyos helyzetfi tivezetek felzdrk6ztatdsa a

kiiziiss6g feliigyelete alatt (DLRC) EU-s alapokb6l finanszirozott pdlydzati rendszer keret6n beltil

nyertes 6rk6, Csiki negyed 6s Sz6pmez6 fejleszt6sdre elk6szitett vdrosi strat6gia gyakorlatba

ultet6s6nek elkezd6se. V6glegesedett a Sepsi Helyi Akci6csoport Egyes0let, melynek elnoke

vagyok, az egyes[ilet tagsdga, illetve megtortent a megvalositdst lebonyolit6 csapat a]kalmaz6sa

6s elkezd6ddtt a piilydzati kiirdsok dssze6llitdsa. A p6lydzati csomagot a projekt orszdgos

menedzsel6s6velfoglakoz6 hat6s5g k6sleked6se miatt m6g nem lehetett v6glegeslteni. Viszont

elkezd6dtek a tdrgyaliisok az drintett szervezetekkel a majdani p6lydzdsi lehet6s6gekr6l 6s

potenciSlis tervez6kkel az infrastruktCIrdra vonatkoz6 fejleszt6si tervek elk6szit6s6r6l. Ezzel

pdrhuzamosan tdrgyaldsokat folytattam az 6rk6i dvezeti tertlletrendez6si terv elk6szit6j6vel. A

hdtr6nyos helyzet( 6vezetek lak6ival, f6k6nt az 6rk6i ktizdss6g k6pvisel6ivel napi szinten

tartom a kapcsolatot.

Nyertesnek nyilvdnitottdk Sepsiszentgyorgy 0nkormdnyzat6nak k6zigizgatdsi folyamatai

egyszer(sit6sdre, elektronikusan is po196rkozelibb6 t6tel6re iranyu16 pdlydzat6t a KtizigazgatSsi

k6pess6g fejleszt6se (POCA) EU-s alapokb6l finanszirozott pdlydzati rendszer keret6n beltil,

melyben a projekt irSnyitdsa a feladatom.



A szerz6d6skot6sre 6s a kivitelez6s megkezd6s6re 2019-ben kertil sor. Hasonl6 a helyzet a ROP

3.1.b. tengelyen megnyert Plugor S6ndor iskola energiafelhaszn5lSsdt csdkkenteni hivatott

nyertes terv kivitelez6s6vel is, ahol a finanszirozSsi szerz6d6s al6ir6sra kertllt, de a kivitetez6s

2019-ben kezd6dik el.

Tovdbbra is foglalkozom a ROP 3.1.a. lak66ptiletek energiafelhasznSlSsdt csokkenteni

hivatott p6lydzati lehet6s6g n6pszerfislt6s6vel, a Habitat szervezet konferenci6j6n va16

r6szvdtelemmel 6s a lak6kozoss6gekkel va16 tal6lkoz6kkal, melynek be6r6s6t (tulajdonos

tarsulSsi felk6r6sek megszrilet6s6t) ugyancsak a 2019-es 6vre vdrom.

A 2O2O-2O27 Uni6s finanszirozdsi ciklusra val6 felk6sz0l6s jegy6ben r6szt vettem a Tatai

EDUTUS f6iskola iiltal Smart City t6makrirben szervezett k6pz6ssorozaton, valamint

kezdem6nyez6semre megtrirt6nt Sepsiszentgyorgy Fenntarthat6 Energiagazdiilkoddsi

Akci6terv6nek id6szerris[t6se, illetve elk6sz0t az Energetikai hat6konys6g javit6sdt szolg616 terv

6s egy energetikai tandcsad6 c6get is leszerz6dott az 0nkorm6nyzat.

ffitdrgykor6benaszakirod5tkoordon6t6feladatkoromv6grehajt5sa
kapcsdn kovettem a Kert6sz, Fecske 6s lfj0sdg utc6k, valamint a Mikes Kelemen Koz6piskola ,,A"

sz6rny6prilete 6s a Romdn katona szobra fel0jit6si munkdlatait a befejez6sig, valamint a K6s

Kdroly u. ll. szakasz, Vdradi J6zsef, L6szl6 Ferenc 6s Sas utciik fel0jitdsdnak m6g be nem fejezett

munk6latait, sz0ks6g eset6n el6segitve a munkdlatok egyes fdzisainak megvat6sutds5t,

holtpontr6l val6 kilendit6s6t. Tov6bbd r6szt vettem 0jabb munkdlatok terveinek

el6k6szlt6s6ben, amelyek kdziil a ROP 3-as 6s 4-es tengely6re el6k6szitett pdly6zatok tervein

kivtil az alSbbiakat emelndm ki: (l-m(szaki tervek) kosiirlabdap6lydb 1918. December 1.,

Puskds Tivadar, Ag, Domb, Sport utcdk fel(jftiisa; Gdbor Aron utca 18. szdm alatti 6ptilet

fel0jitdsa, 6ko-wifi park, Sz6kely Mik6 Koll6gium 6s a Mihai Viteazul koll6gium 6pUleteinek

fehijftdsa, szotyori ravataloz6h6z meg6pit6se; (2-megval6sfthat6sdgi . tanulmdnyok)

Sportcentrum kdrforgalmai, Szabadsdg t6r rendez6se, teniszp6lydk befed6se, szotyori

futballpiilya felszerel6se.



t5 rgykor6ben a sza ki roddt koordond 16 feladatkdrom v6grehajt6sa

kapcsdn:

r Krivettem az 0t-, jdrda- 6s parkol6hely feljavitdsi, ritburkolattal nem rendelkez6 utc6k

kovez6si 6s a kdzvilSgitdsi rendszer karbantartdsi munkSlatait, esetenk6nt felhfvtam a

figyetmet a min6s6gi mulasztdsokra, illetve kozvetftettem a lakossdg k6r6seit a

kivitelez6k fe16;

' A vdrosgazdiilkoddsi r6szleg 6s a tulajdonost5rsulSsokkal kapcsolatot tart6 alegys€g

segits6g6vel, a Zdlddvezetek nyilvdntart6ja alapjan elvdgeztUk a v5ros koztertiletein l6v6

z6ld6vezetek karbantartdsi feladatainak kiosztdsdt a Vdrosi Kert6szet, a Tega Rt. 6s a

tulajdonos tdrsuldsok k6z6tt, 6s megszerveztem ennek operativ k6vet6s6t egy Slland6

ellen6r Sltal; '

' Ugyanazon Slland6 ellen6r r6v6n napi szinten k<ivetjtik a kdztisztasdgi 6s jatsz6t6r

karbantarti{si munkdlatokat, jelezve az illet6keseknek a mulasztdsokat, mfiszaki hibdkaq

' A vdroskdzpont tdbb, kdztulajdonban l6v6 6piilet6re Magyarosi lmola helyi tandcsos

javaslat6ra megszerveztem, hogy virdggal teli l6ddk kertiljenek kihelyez6sre.

Magiintulajdonosok bevondsdval a kezdem6nyez6st id6n is folytatni kivSnjuk;

r Kovettem a forgalomirdnyitSsi rendszer karbantartds5t 6s a Krizleked6si bizottsdg

tagjak6nt tdbb javaslatot is megfogalmaztam a jobbit6sdra (ker6kpdrutak l6tesit6s6t 6s

6talakitdsdt, rij gyalogdtjiir6k l6tesit6s6t, fizet6ses parkolds kiterjeszt6s6t);

' Az alSrendelts6gemben l6v6 szakiroda r6v6n kovetem az cinkormdnyzati tulajdonban

l6v6 c6gek mfik6d6s6t, (gy tulajdonosi mint a szolgdltatdsok megszervez6se

szempontjdb6l. Tdbb hatdrozatot kezdem6nyeztem a c6gek vagyongazddlkoddsa,

dijszabdsai, t6kdsit6se, vezet6cser6je kapcsdn. Mfikod6k6pess6 tett0k a Sepsi Ut- Epit6

Kft.-t, elkezd6d6tt szem6lyzettel va16 felt6lt6se 6s c6lg6pekkel va16 ellStdsa. Beindult a

Kozm(vek Rt. 6s a Multitrans Rt. ipari parkba va16 koltoz6s6nek tervez6se;

' EllSttam az OnkormSnyzat k6pviselet6t az AQUACOV, ADI SIMD 6s Oko-Sepsi

onkormdnyzati t6rsul6sokban (ut6bbi eset6ben az elndki szerepet is bet6lt6m);

' A trlmbhdzhomlokzatok fehljitdsi programja eset6ben azzal pr6bdltam 6l6mozditani a

munkdlatok elkezd6s6t, hogy elkdszittettem egy szakc6ggel a munk6latok becsrllt

kolts6gvet6s6t 6s tobb lak6gyfil6sen r6szt vettem. Bdr van n6hany objektiv akadaly (pl.

felhatalmazott szakm6rnok hiSny) dermedts6g, d6nt6sk6ptelens6g vagy nyilt

visszautasitiis jellemzi az 6rintett k6z6ss6geket. N6hdny esetben a h6szigeteldsi program
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fel6 mozdult el a k6z6ss6g dont6se, a t6bbi esetben az dnkormdnyzat kolts6g6re

elv(gzett munk6latok 6s ezen kiaddsok ut6lagos behajtSsa a javaslatom;

A kutyamenhely tev6kenys6gdnek kovet6se mellett egy 6rk6i ingyenes ivartalanit6s

megszervez6s6t 6s a menhely megalapitojanak segits6g6vel lebonyolitott tudatosit6si

kampdnyt segitettem el6;

Kezdem6nyeztem az utcan6vt6blSk kicser6l6s6t v6roscimerrel elldtottakra, egyel6re a

v6roskozpontban 6s a kdrtildtte l6v6 utcdkban;

Folytattam a GIS rendszer ki6pit6s6nek munkdjdt, jelenleg arTdlddvezetek, kozleked6si

jelz6srendszer, $vezeti Rendezfsi Tervek (PUZ), h6zszilmok feltolt6se fejez6d6tt be;

targyk6r6ben a szakirod6t koordond16 feladatkoreim v6grehajtSsa

kapcs6n:

. Szorgalmaztam a magdn 6s jogi szem6lyek Sltal jogcim n6lk0l haszndlt ter0letek 6s

ingatlanok 6rtekesit6s6t, koncesszi6ba vagy b6rbe ad6ssal, illetve eladdssal, ndvelve

ezdltal a kolts6gvet6si bev6teleket. Legjelent6sebb tigylet, amelynek adminisztratlv

megval6sitdsdban szem6lyesen is rdszt vettem az Oltmez6 utcai, Multitrans Rt.-t6l

visszavett, k6zel2 hektdros teriilet eladdsa egy kereskedelmi kdzpont 6pit6sdt tervez6

ingatlanfejleszt6 c6gcsoportnak;

. Szorgalmaztam a koztulajdonban lev6 ingatlanok (f6k6nt utc6k) betelekkonyvez6s6t. A

2018-as 6vben a k<ivetkez6 utcdk telekkdnyvez6se t6t6nt meg: J6zsef Attila, Mikes

Kelemen, Csdszdr B6lint, Liiz{r Mihi{ly, D6zsa Gyorgy, Mdlik J6zsef, Sz6na, R6t, Textil

s6t6ny, Ftizes, Oltmez6, Horg6sz, Sport, Horea Clogca 6s Crigan, R6zs6k, Romdn

Hadsereg, Uzon, Mez6, Epft6k (tja, Akdcos, Krizantdm, Stadion, Csiki, Gydr, 1918'

December 1., Gyongyvir6g,ZsAk, Eur6pa Piac, Pdis David, Nicolae lorga, Grigore BElan,

Jov6, Temet6, illetve Szotyor 6s Kily6n tertiilet6n talSlhat6 utcSk;

r Szorgalmaztam a kihaszndlatlan 6s p6nzligyileg vesztes6ges lak6negyedi piacok

visszav{tel6t a Tega Rt.-t61, illetve ezek 6tszervez6s6t. Az int6zked6snek k<iszonhet6en

megn6vekedett a bevftel 6s parkol6nak haszn6lhat6 kozteriiletet nyert a v6ros an6lktil,

hogy haszndlt Srusit6 helyek sz6ntek volna meg;

. Szorgalmaztam a romos 6llapotban 16v6, vagy k6zm(vel el nem l61o1t ingatlanok

kittrit6s6t (S6lyom-Dak6 utca sark6n, Nagy Gy6rgy utcdban), a bdrl6k tombhiizlakSsokba

krlltdztet6s6t 6s az ingatlan lebontdsdt, ill. feljavitds6U



Tobb hasznos ingatlancsere lebonyolitSsa mellett nem sikertilt a Megyei

Gyermekjogv6delemnek Stadni a szotyori 3000 m2 terUletiinket csal5di tipus( ilwahdz

6pit6s6re, ezt a helyi kozoss6g egy csoportja a szeptember 18-i falugyfil6sen

megakaddlyozta;

Siker0lt az L9L8. December 1. utca 11. szdm alatti 6ptiletiink fel{jitdsdt elkezdeni, ezdltal

lehet6sdget nyitva a f66ptiletben 6s az ad6hivatalban sztiks6ges irodai 6tszervez6sekre;

Az dnkorm6nvzat vasv a polsdrmester megbizds6b6l k6pviseltem a vdrost:

r a K6zponti Fejleszt6si R6gi6 lnnovSci6s szakbizotts6ga til6sein 6s mds rendezv6nyein;

. a Municipiumok Szovets6ge szaktertiletembe il16 munkatll6sein;

' " a Romdniai Magyar Kozgazddsz T6rsasdg vdndorgyfildsd megnyit6jdn (x.5.);

' a Kereskedelmi 6s lparkamara megyeic6gtoplista gdl6jdn (x.11.);

. Smart City konferenciSkon Kolozsvdron, Gyulafeh6rvdron 6s Ptlsp<ikfiird6n;

r Szilveszteri 66vb0cs(ztat6 Unneps6gen a vdroskdzpontban;

. a p6csi Biokomm V6rosgazdiilkod6si vdllalat vezet6ivel szervezett tapasztalatcser6n

(vr.7.);

. Balatonszentgyorgyv6rosnapj6n (Vl. 9-10.);

. Kirdlyhelmec vdrosnapjdn (lX. 13-14.);

. a Kecskem6ten megszervezett EMUK kiiillitds megnyit6j6n 6s a Kecskem6t

alpolg6rmestere 6s a v6rosgazddlkod6si vSllalat vezet6ivel szervezett

tapasztalatcserdn (lX. 2L-22.1;

' a b6k6scsabai KOLLABOR mfikod6s616l szervezett tapasztalatcser6n (Xl.30);

A Vdrosi tanScs hat6rozata alapjSn szavazati jog n6lk0li elnoki min6s6gben r6szt

vettem a sport 6s ifjtisiigi pdly6zatokat elbir6l6 bizotts:ig munkdjdban.

A Vdrosi tan6cs 11 rendes 6s 20 rendkivilli plendris til6s6n, az Urbanisztikai bizottsdg

7, valamint a jogi bizottsdg 14 iil6s6n vettem r6szt, ezeken 6sszesen 191 tandcshat6rozat-

tervezetet kezdem6nyeztem vagy mutattam be.

A 2018-as 6vben dsszesen 28 fogad66rdt tartottam, amelyeken az el6jegyzettek

k6zii193 szem6ly jelent meg.

Trith-Birtan Csaba

alpolgSrmpster

Sepsiszentgydrgy, 2019. marcius 29.'


