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Besz6mol6 a 2008-as 6vi onkormfinyzati tevdkenys6grcil
Ossze6llitotta: Bereczki Kinga tan6csos
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2008-as helyhat6s6gi v6laszt6sok eredm6nyekeppen tan6csosi mand6tumot nyertem, az eddigi
tev6kenysegem eziital egy rijabb felelciss6ggel b6wilt ki. Fci opci6k6nt a gazdasilgi szakbizotts6got
v6lasztottam, azzal a c6llal, hogy az intlzmenyvezetoi 6s hitelbizotts6gi tagk6nt szerzett tapasztalataimat a
v6ros erdek6ben kamatoztassam. Ugyanakkor a szoci6lis bizotts6g tagiakent is tev6kenykedem a v6rosi
tan6cs kereten
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szakbizottsiigi ril6seken valamint a taniicsgyril6seken rendszeresen r6szt vettem, csak kiv6teles esetekben

hi6nyoztam (eg6szs6gi okok miatt vagy az adott idcipontban v6roson kiviil tarl6zkodtam). Bizottsiigi
fil6seken igyekeztem a tervszer[i gondolkod5s, a hossntttxon tcirt6nci tervez6s szeml6letet 6rv6nyesiteni.
Fontosnak tartom, hogy az <inkormfinyzatnak al6rendelt v6llalatok mindegyike 6tgondolt cselekv6si tenvel,
strat6gi6val rendelkezzer\ a kcizszolg6ltat6sok mincis6g6nek fejleszt6se 6rdek6ben (vizv6llalat, sz6llit6si
v6llalat, kciztisztas6gi v6llalat, stb.), 6s ezek cisszhangban 6lljanak a v6rosfejleszt6si terwel. Sajnos, azt
tapasztaltam, hogy ezen a t6ren 6ri6si hi6nyoss6gok vannak. Nem lltezik cisszehangolt strat6gia, a
v6llalatok a mtikcid6si kolts6gek fedez6s6re cisszpontositanak 6vrcil-6vre, nincsenek tervek, elk6pzel6sek a
jovcire vonatkoz6an 6s ennek kcivetkezt6ben jelent6s eredm6nyek sem a rendelkez6sre 6llo erciforr6sok
lehiv6s6ban. Konkretan a vizdij emel6se kapcs6n, a pillyhzati lehetcisegekre hivtam fel a figyelmet a
vizvilllalat vezet6s6g6nek, hogy az ebbcil sz6rmaz6 p6nzcisszegekkel fejleszt6seket lehessen tenni,
amelyekkel a viz mincis6ge javithat6. iey u szolgilltatdsi dij emel6se is indokoltt6 v6lik 6s elfogadhatobb6 a
lakoss6g 6ltal.
Hi6nyoss6gokat tapasztaltam a tanrigyi intezm6nyek p6nztigyi ig6nyl6si modj5ban is, a k6r6sek sok esetben
hi6nyosak, megalapozatlanok voltak, ami lehetetlenn6 tette a pontos 6s c6lszeni plnzeloszt6st. Javasoltam a
k6r6sek pontos kolts6gvetdsi tervezettel val6 kiegeszitteteset. Az Arvhcska ov6da eset6ben, amely6rt a
tan6csban felelek, arra tcirekszem, hogy kialakuljon egy kcizcis, szakszerii tervez6si folyamat az alilrendelt
int6zm6nnyel, a Kcircisi Csoma S6ndor napkrizivel egyiitt. A k6t tani.igyi intezet kozcitt fenn6ll6
konkfliktushelyzet azonban neheziti az egyeztet6st, 6v v6geig m6g nem sikeriilt 6ttitci eredm6nyeket el6rni.
Ami az infrastruktur6lis beruhilz6sokat, v6rosfejleszt6si terveket illeti, l6nyegesnek tartom a m6rt6kkel
tcirl6nci hitelfelvdtelt, megakad6lyozva a v6ros hosszft6von tcirt6nci elad6sod6s6t. A beruh6z6sok ter6n
val6ban ori6si a lemaradils, ezt bizonyitja a v6ros viszonylag alacsony elad6sod6si r6t6ja is, azonban
vigy|zni kell, hogy a beruhiz6sokkal ne a lakoss6g kcilts6gvet6s6t terheljtik meg tuls6gosan, hanem
pr6b6ljunk alternativ forr5sokat is biztositani. Tcibbek kozcitt ez6rt nem 6rtettem egyet a vizdij emel6s6nek
m6rt6k6vel, j6llehet a fejleszt6s szi.iks6gessege ezen a t6ren trikeletesen indokolt.
Kcjvetkezetesen ki6lltam a Tam6si Aron Szinhhz krilts6gvet6si penzekbcil t<irtenci p6nztigyi t6mogat6sa
mellett. Helyelenitettem egy kultur5lis int6zm6ny profitorientiilt szellemben tcirt6nci vizsgiiatitt 6s ennek
megfelel6 elsz6moltat6s6t. Javasoltam a kerd6s gazdashgi es kultur6lis probl6makcir6nek szetviiaszt6s6t, 6s
az ennek megfelelci probl6makezel6st.
Az eltelt peri6dusban egy hathrozattewezetet nyrijtottam be a Szent Gycirgy dij l6tesites6re vonatkozoan,
valamint a polg6ri frakci6 tagjak6nt kcizremrikodtem a referendum hat6rozattervezetenek megval6sit6s6ban.
Szent Gycirgy dij letrehozitsilnak c6lja a v6ros kiilk6p6nek igenyesebb6, jellegzetesebb6 t6tele, ami n<jveli a

lak6k konfort6rzet6t 6s jo kozlnetet eredmenyez. Ezt a v6llalkoz6k, int6zm6nyvetecik oszt<inz6sevel
kiv6njuk el6rni, hogy tudatosan r6figyeljenek a nepszenisit6 anyagok mincis6gere, formai 6s tartalmi
szempontb6l egyar6nt, es 6rl6kelj6k a helyi saj6toss6gokat. Ez hosszrit6von azt eredm6nyezi, hogy az
emberek maeuk6nak 6rzik azt avarost. amelyben 6lnek es biiszk6k
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