
Ilit. Sziin.: I8969i2 I .03.2022

TEVEKENYSEGI BESZAMOLO A aOzT-ES E\rRE

A 2021-es dvben legfontosabb tevdkenysdgeim koze tartozott az EU 6ltal finanszfrozott

rtiiyizatok kdvetdse, amely sordn a kovetkezok valosultak meg:

Az €v sor6n folyat6dtak a 2014-2020-as Regionflis Operativ Program keretdben

t6mogatott, az elozo dvekben m6r megkezdett projektek megvalosit6sai:

3.1.8. altengely:

1. ,.Plugol S6ndor" Mrivdszeti Liceum h6szigeteldse (osszdrtdk2.153.202,64lej),

2. ,.Mihai Viteazul" Kolldgium - Bentlak6s 6s Rendezvdnyterem. dpitdszeti es kornyezeti
minosegdnek novelese es hoszigeteidse (dssz6rtdk: 7 .l 62.7 42,7 1 lej ),

3. ,,Gulliver" Napkozi Ovoda dpitdszeti ds kcirnyezeti minosdgnoveldse ds hoszigeteldse

(osszdrtdk: 1 .590.952,13 lej),
4. A,,Godri Ferenc" Altal6nos Iskol6hoz llrrrtozo "Arv6cska" 6voda dpitdszeti 6s kornyezeti

minosdgenek noveidse (osszdrtdk: 2.1 41.660,86 lej).

Az elso h6rom beruh6z6sn6l a munkfk kivitelezdse kiilonbozo fazisokban van, a
Mrivdszeti Liceumban a munk6latok befejez6se ds az dtvdtel is megtdrtdnt. Az Arvdcska Ovoda

mriszaki terve elkdsziilt, de az ey vdgdig nem keriilt sor a minden kovetelm6nynek megf-elelo

ellenorz6sre.

3.1.A. altengely: 2020-ban, projektmenedzseri ellenorzdsem alatt" a 3.1.A altengelyen 4
tdmogatdsi kdrelmet nyujtottunk be, amelyek az ertdkeldsi szakaszokon 6tmentek, ds eljutottak az

elSszerzodds fdzis6ba.2021.-ben mind a 4 projektre ftnansziroz6si szerzoddst kototttink.

o A Kriza .I6nos utca, 3-as szdmu tombh6z hoszigeteldse, 1.195.438,04 lej

osszdrt6kben;

o A Gddri Ferenc utca, 5-6s sz6mri tdmbh6z A, B, C, D, E ldpcsShbzarnak

ho szigeteld se, 4.67 7 .421,3 6 lej osszdrldkben ;

o A Szabadsdgutca, T-estombhdzA,B ldpcsoh6zainakhSszigeteldse, 1.221.80I,34
lej drtdkben;

o A Gr6f Mik6 Imre utca, 13-as tombhez A, B, C ldpcslhazainak h6szigeteldse,

3.008.840,88 lej 6ssz6rtdkben.

Elindult a mriszaki tervek elhdszitdsdnek kozbes zerzese.
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9.1. altengely: A 2020-as dvben a Sepsi Helyi Akciocsoportnak benyrijtdsra kertilt h6rom projekt

adatlap, ezeket kidrtdkeltdk ds elfogadt6k. A frnansziroz6si k6relmek is elk6sztiltek es rdszben

feltc;ltdsre kertiltek a \4ySMIS elektronikus rendszerbe. A 202\-es 6vben az 6rko marginaliz6lt

v6rosi ovezeteben a h6rom beruhdzdsi kezdemdnyezds 6tment az ertekeldsen 6s finansziroz6st

kapott:

- Ovoda 6pitdse a2drk6n,3.518.594.94 lej ossz6rtdkben

- Integr6lt Kozossigi Kozpont dpitdse Orkon. 6,294.275,52 lej 6ssz6r16kben

- 50 szoci6lis 1ak6s dpitdse az 6rko negyedben,11.753.449,91 lej osszdrtdkben.

A kapcsolodo miiszaki ten ek kidolgoz6sa az 6v vdgdn zajlott.

4.1. altengely: "A sz6n-dioxid kibocs6t6s csokkentdse Sepsiszentgyorgyon Fenntarthato V6rosi

Mobilit6si tervre dptilo beruhfzdsok rdvdn", osszesen 127.202.904,33 le.i drtdkben, amely

mag6ba lbglalja a v6rosi mobilit6s optimaliz6l6s6ra vonatkoz6 tevekenysdgeket 9 alprojekt

rdvdn:

o Kozszdllitds korszertisitdse elektromos aut6buszok v6sdr16sa 6ltal

o Kerdkpfrutakhfiozatinak fejlesztdse - kerdkparut az Olt g6tj6n

o Akozszttllit6st 6rinto utak infrastruktirr6j6nak rehabilitdci6ja es elrendezdse

o A kozszlllittts moderniz|llsa egy telephely dpitdse 6ltal a tomegkozlekeddsi

eszkozoknek

o Az Olt fblyon va16 6tkelest szo1g616, alternativ mobilit6si eszkdzokhoz kapcsol6d6

infrastruktr"ira megval6sit6sa * gyalogosan 6s biciklivel (Kis utca, Tulip6n utca)

o V6g611om6s dpitdse 6s az aut6buszmeg6l16k modernizti6sa akozsz|llitttsi irtvonalakon

o A kozszallitds korszerrisitdse sz6mitogdpes ir6nyit5si rendszer bevezetdsdvel +

Forgalomir6nyit6si rendszer bevezetdse

o Vdrosi/megyei/ megydk kozotti kIzszitllititsi termindl megval6sit6sa

o Kozossdgi kerdkpdr-kdlcsonzo hLlSzat

Projektmenedzseri ellenorzdsemmel a 2027-es 6v vdgen a gyalogos 6s kerdkp6ros Olt-hfd

muszaki terv6nek kivdteldvel a tobbi komponens mtiszaki-gazdasdgi dokument6ci6ja hi6nyosnak

minostilt. A kivitelezdsi szerzodesek odaitdldsdre vonatkoz6 elso kozbeszerzdsek krirtsa 2022

m6rciusS,ra v6rhato.

4.2. altengely: Az Allomds-negyedi t6 dvezetdnek rehabilit6ldsa, a projekt osszdrtdke

17 .7 55.587,70 le.i.

Szeptemberben kezdetdt vette a munk6lat kivitelezdse, a hideg id6 be611t6va1 a szerz6dds

felftiggeszt6sre kertlt.
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4.3. altengely: Ndgy kivitelezds alatt lev6 projekt van:

o Az ivoviz es szennyviz h6,lozat bovit6se az Orko negyed marginaliz6lt tertiletein
(2.091 ,569,57 lej), k6sik a miiszaki terv r,6glegesitdse, az 50 szoci6lis lakris

dokumentdci6i 6nak befej ezdsdtd I ftig g.

o Parkrendezds - Csiki negyed (2.003.920,71 lej), a munk6latok jirniusban elindultak, a

kivitelezo idoben van.

o Sportp6ly6k kialakit6sa - Csiki negyed (1.913.554,05 lej), a miiszaki terv megkdsett.

o Spor1p61y6k kialakit6sa - Szdpmezb (1.298.484.09 lej), a mriszaki terv elk6sziilt, a
kivitelezo kiv6laszt6sa kovetkezik.

4.4. altengely:
H6rom kivitelezes alatt levS projekt van:

o A 7-es szamu 6voda lebontdsa 6s az Orbiin Balttzs utcai 6vod6nak egy rij dptilet dpit6se

(1 .698.447. 1 1 lej ), novemberben megkezdett munk6latokkal.

o A'oK6rosi Csoma S6ndor" Napkozi Ovoda fehijit6sa ds b6vitdse,2.209.798.19 lej

ossz6rldkben, 6prilisban megkezdett munk6latokkal. a kivitelezo kds6sben van.

o Bolcsode 6s 6voda 6pitdse S26pme2on,2.346.626,06 lej rjsszdrtdkben, a mriszaki terv

kidolgoz6sa j elent6s kds6sben van.

4.5. altengely: ,.Berde Aron" Technol6giai Liceum ktilso teriileti rendezdse. proiekt osszdrtdke

3.679.068,44 lej, jfliusban megkezdett munk6latokkal, amely kesobb felfiiggesztdsre kertilt

bizonyos tisztdzando rdszletek miatt.

10.1. altengely: A G6bor Aron utca 18 szdm alatti ingatlan felirjit6sa, 13.971503.04 lej

osszdrt6kben, enndl a projektndl a munk6latok be lettek fejezve, illetve a projektz6r6 feladatok

eh,6gzdse is befejezodott.

Az ev sor6n a Region6lis Operativ Programon beltil az al6bbi beruh6z6si c6lokra

nyfjtottur-rk be finanszirozitsi k6relmeket 6s/vagy irtunk a16 finanszirozirsi szerzoddseket:

2.1. altengelyre a finanszirozdsi igen1, kidolgoz6sa ds a frnanszirozitsi szerzod6s al6ir6sa

megtorldnt a ..V6llalkoz6i inkub6torhtz lunkci6jir dpiilet dpitdse Sepsiszentgyorgyon" projektre,

amelyneh osszdrtdke 26.836.089,88 lej. A megval6sithatos6gi tanulm6ny 2022 elso feldben kdsziil

el.

10.1. altengely: Megkezdodott a ,,C2 tomaterem f-elirjit6sa ds a tornateremhez kapcsolodo

dpitkezds befejezdse" (Nicolae Colan iskola) projekt megval6sit6sa, amel1,nek ossz6rtdke

5 .7 41 ,100,13 lej, a munk6latok m6jusban kezd6dtek.

Al6irt6k a finanszirozdsi szerzodest az EEA ds a Norvdg T6mogat6si Mechanizmuson

keresztiil bonyolitott, A Rom6niai Energia Program pdlyizati kifrdsfra a 2.493.443.59 EUR
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osszdrtdkti "Alacsony k6rosanyag-kibocs6t6s, magas hatdkonys6g ds 1-enntafihat6s6g a

sepsiszentgyorgyi kdz6piiletekben (V6radi Jozsef Iskola ds Uszoda)" cimii. ptiydzarra. amelyben

a tdmogat6skdnt lehivhat6 osszeg 1.800.000 EUR.

A Kornyezetvddelmi Alap Ugyvezetosdgdhez benyriitott, "A kozvllagitasi infrastruktirra

energiahat6kon,vs6g6nak ds intelligens energiagazd6lkod6s6nak t6mogatdsa Sepsiszentg,vorgy

municipiumban" cimu, 1.381.290,00 lej ossz6rtdkti program finanszirozdsr kdrelmdt elfogadt6k,

ds a kivitelezes elkezdodott.

Szintdn a Kornyezetvddelmi Alap Ugyvezetosdge 6ltal lebonyolitott programon beltil

allirtlk a finanszirozitsi szerzoddst az ,.Elektromos jdrmLivek tolt66llom6sai Sepsiszentgyorgy

municipumban" projektre, amelynek osszdrtdke 47 I .039,00 lej.

Folytat6dott a Horizon 2020 program 51tal finanszirozott CLEVER Cities - A
kornyezetbardt, okologiailag integr6lt kornyezetbardt megold6sok rdszvdteli tervdnek

megval6sit6sa, a hozziladoll drtdkkel rendelkezo. t6rsadalmi szempontb6l beilleszkedo

kornyezetbar6t megolddsok c. proiekt megvalosit6sa, Sepsiszentg.yorgy 0nkorm6n.vzatdnak

vonatkoz6 kdltsdgvetdsi 6rtdke 81 .125 EUR. a projekt idotartama 5 dv.

A finanszirozttsi szerzod6s alttirfsa megtort6nt a Kdzponti Region6lis Fejleszt6si

Ugyndksdggel (ADR Centru) ds tovdbbi 18 r6giobeli parlnerrel kozosen hidolgozott projektre,

amelynek cime "A Kozponti Rdgio szintjen tortdno t6mogatds a2021-2027-es idoszakra tervezett"

linanszirozott projektek elokdszitdsdhez a kcjvetkezo terr-ileteken: v6rosi mobilit6s,

v6rosrehabilitS.ci6, kdzpontolJturisztikai bdzisok (iskolai t6borok). infrastn-rkttra ds kozturisztikai

szolgaltatttsok. idedrtve a turisztikai potenci6llal rendelkezo oroksegvedelmi c6lokat es a megyei

drdeku kozitti infiastruktirrdt, beledrtve a kertiloutakat ds/vagy osszekoto utakat ". a Technikai

Segitsdgnyirjt6s Operativ Program t6mogat6s6vai, a sepsiszentgyorgyi onkorm6nTtzat 6ltal igdnyelt

vissza nem tdritenclo forr6sok drtdke 1 .070.000 lej.

Az EUCF (European City Facility) p|lyazati felhiv6son beltil az ,,Okos v6rosi hiiozat
mint lrozossdgi infrastruktira technologia" cimii projekt kertilt benyujt6sra, az tgenyelt t6mogatds

60.000 EUR.

Folytat6dott az Eur6pai Bizotts6g altal ftnanszirozott WiFi4EU projekt megval6sitdsa.

A Vadon Egyestiiet tital a magyarorsz6gi Bethlen G6bor Alapkezelo Zfi krirdsftra

,.Eszkozbeszerz|s a Rokavfr Erdei Iskol6ba" cimmel benyrijtott, cisszesen 700.000 HUF

6sszdrlekti p{iyiuati kdrelmdt elfogadt6k 6s a kivitelezdse betejezodott.

A sepsiszentgyorgyi metropolisz ovezethez kapcsol6do Integr6lt V6rosfejleszt6si Stratdgia

ds Fenntarthato V6rosi Mobilit6si Terv dokument6cioinak aktualiztiirsfra kotdttiink szerz6d6st,

ezek a stratdgiai tervezdsi dokumentumok a kovetkezo palyazati ciklusban benyuitand6

p 6ly lzatokho z sztiksd ge s ek.



A Fenntarthat6 Energia Cselekvdsi Terv dokument6ci6 frissft6sdre a szerzoddskotds

megtortdnt. amely a Klfma komponenssel tcirteno kiegdszitdst is tartalmazza.

A feliigyeletem a16 tartozo Kdzbeszerz6si Osztr{ly a 2021-es 6v folyam6n osszeser-r 63

eljrirdst inditott el 6s fejezett be (egyszenisitett eljdr6sok 57 db, versenyt6rgyalis 4 db, t6rgyal6sos

elj6rds 2 db, drvdnytelenitett eljdr6s 4 db),51.955.591,75 lej 6fandlktili 6rtdkben, amelybol:

- 13 kozbeszerzdsi eljdr6s termdkekre vonatkozoan;

- 30 kozbeszerzdsi eljdr6s szolg6ltat6sokra vonatkozoan:.

- 16kozbeszerzdsi eljdr6s munk6latokra vonatkozoan.

A39512016-os kcizbeszerzdsre vonatkoz6 tdrvdny alkalmaz6si m6dszerlana, illetve a9812016-

os Kdzbeszerzdsi Torvdny drtelm6ben 985 szerzodds kottetett kozvetlen fton tortdn6 beszerzdssel,

9.465.056,41 lej + AFA drtdkben, amelybol:

o Online: 634 kozbeszerzes 6.714.262,68 lei + AFA drt6kben

o Otfline: 351 kdzbeszerzes2.6901g3,l3 lej + AFA drtdkben

A kozbeszerzdsi elj6r6sokat a kdzbeszerzesi szerzoddsek odaitdlds6re vonatkoz6 operativ

elj6rris szerint haitott6k vdgre.

A treruh:lzrisok t6rgykoreben a szakirodat koordin6l6 f-eladatkorom vdgrehajt6sa kapcsdn

rcszt vettem igy az fjabb munk6latok terveinek elokdszitdseben, mind a munk6latok

kivitelezdsdnek kovetdsdben. 2021 r,dgdn aberuhfvitsok megvalosit6sa azallbbr kdpet mutatta:

Munkflatok:

o Az 1918 december 1 utca (Grigore Balan ds Nicolae Balcescu utc6k kozti

szakaszitnak) korszerusitdse - 97o (2020-ban volt a kivitelezdsi szerzodds

allirva);
o A.Puskds Tivadar utca l<orszertisit6se - fi0o/o (2020 - 32%):

o A 3 szimu 6voda epriletenek f'eljavit6sa * 25'/, (2020 - 7%);

. Design Bank - a munkflat felftiggeszt6se az Epit6stigyi Feliigyelet r{ltal;

o A Plugor S6ndor Muvdszeti Lfceum dpilletdnek hoszigeteldse - 1007o;

o Park l6tesit6se a Csiki negyedben - 30"h;
o { kiilso tdr rendezdse a Berde Aron Kozg azdasdgi es Kozigazgat6si Liceumban

- 25'%;

c AzAllom6si to kortili teriilet feljavit6sa - 10"/,;

o A Korosi Csoma S6ndor utcai 6voda feljavit6sa -25"h:
o A 7 szitmt 6voda lebont6sa ds egy irj ovoda 6pitdse az OrbdnBal|zs utc6ban -

l0rh:,
o Az dpit6szeti - kor:nyezeti minosdg noveldse 6s a h6szigetelds feljavit6sa - A

Mihdly Yitez Nemzeti Kolidgium - Bentlak6sa 6s Dfszterme - 70o/' (2020 -
t0%);
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o Az 6pitdszeti - kornyezeti minos6g noveldse ds a h6szigetelds 1-eljavit6sa * A
Mih61y Yitez Nernzeti Koll6gium - Bentlak6sa ds Diszterme - a3,5,6 szttmu

Munkatelepi Rendelkezdsek kapcsin sztiletett munk6latok - 100'/r;
o A Ph-rgor S6ndor Muvdszeti Lfceum dptiletdnek hoszigeteldse - kiegdszito terv -

100'/";
o Kozossdgi Kozpont kidpitdse a Csiki negyedben - 95'/o;

o A Domb r"rtcai, Gulliver 6r,oda 6ptilet6nek feljavit6sa - 10oh;

o A fennmaradt elvdgzendo munkrik aktualizttllsa a Kis stadion

dpiiletkomplexumn6l * a szerzSd,6s al6 van frva a munkiilatok kivitelez6sdre;

. Biciklitdrol6k - fiA'%;
o Elektronikus berendezdsek megvds6rlfsa a Sport 526116 szitmdra- 100'h;
o H6l6szoba britor megv6s6rl6sa a Sport 526116 szfrmira - l00o/";

o Hangosit6 berendezes a szotyori ravatalozohdzba - 100'h:'
o A villamos htiozat kibdvitdse a Szdpmezoi Ipari Parkban - 100"h;

o A Borviz utcai lak6negyed villamos hitlozatttnak kib6vitdse - 1007o;

. Szdpmezoi Sportp6iy6k ldtesitdse - fol-vamatban van a ktizbeszerz6s;

o Okos parkol6rendszer Sug6sfiirdSn - folyamatban van a ktizbeszerz6s;

o K6t sorompo felszerel6se aYadisz utcai parkoloba - a szerzfidfis al6 van iwa a

munkf latok kivitelez6s6re;
o Skate Park ldtesitdse - folyamatban van a kdzbeszerzfis;

o Az epitdszeti - kornyezeti minos6g novel6se ds a hdszigetel6s feljavit6sa - A
Mih6ly Yitez Nemzeti Ko1l6gium - Bentlakdsa 6s Diszterme - a 10, i 1 sz6mir

Munkatelepi Rendelkezdsek kapcs6n sztiletett munk6latok - folyamatban van a

ktizbeszerz6s;

o A Nap utca korszerusitdse a - a szerz6d6s al6 van irva a munkr{latok

kivitelez6s6re;
o A fodptilet f-ehijit6sa. a bentlak6s dprilete ds a rdgi dptilet (volt,.J6kai" nyomda) a

Szdkely Miko Elmdieti Ko116giumn6l *30'h (2020 - 1%);

o A Szemdlyi Nyilv6ntarlo szdkhelydnek felirjitdsa (az dplilet + belso udvar) -
100,/, (2020 - a4%);

o Az Ipari Park befbgad6 kepess6genek noveldse (Ipari csarnok 6pitdse) - 99'h
(2020 - 8%);

o Kdt teniszp6lya befoddse sdtor tipusir ponl,vafoddssel, me116kdptilet dpitdse 6s

vi16git6 berendezdsek elhelyezdse * 1007o (2020 - 64%):

o A 42812017 szttnu Tan6cshat6rozattal elfogadott ORT alapj6n megtervezet

korforgalom megdpit6se - l00oh;
o A R6zsa utca korszerusit6se - a szerzod6s al{ van irva a munkdlatok

kivitelez6s6re;
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o A C2 6ptiletrdsz funkci6inak fjraosztiisa - tornaterem 6s a Nicolae Colan

Gimndzium sporttermdhez csatolt 6ptilet befejez6se 30'h (2020-ban

kozbeszerz6s alatt);

o Sdt6l6ovezet a V6ros Szivdben - l5ol, (2020-ban kozbeszerzds alatt);

o A T6ncsics Mih6ly utca korszeriisitdse a szerzod,6.s al6 van irva a munkflatok
kivitelez6s 6r e (2020 -ban kozbeszerzds alatt) ;

Dokumentdci6k. mtiszaki-gazdasSgi tanulmfnyok (bele6rtve olyan tanulmfnyokat. amelvek

az el6z5 6vben voltak leszerz6dve 6s am 2020-ban feiezddtek be. ezek ellen6rz6se 6s

el6terieszt6se a Helyi tandcshoz. a miiszaki tervek. vasv munk6latok ktizbeszerz6si

dokumentf ci6 i6nak e16k6szit6se) :

o DALI - Tombh6zakkozti terek felujit6sa Ag - Nicolae Iorga utc6k 6s Sport -
Nfrcisz utc6k - 100'th:

o MT -Skate Park kidpitdse - 1007o;

o MT -Trial Bike Park kidpitdse - a szerz(5d6s folyamatban van;

o MT - Az rit ds kozmurendszerek kibovit6se a Sz6pmezoi Ipari Parkban- a

szerz6d6s folyamatban van ;

. MT - Az Arvdcska 6voda dptiletdnek felfjit6sa - 98"/o;

o MT - A Domb utcai, Gulliver 6r,oda dptiletdnek feijavitdsa - 100'h
e MT - A Hdzass6gkoto dptilet f-elujitdsa - a szerz6d6s folyamatban van (gondok

vannak a Kultfr6s l6ttamoz6ssal);

o MT - Az Allom6si to koriili tertilet feljavit6sa - 100'h;
o MT - Sportp6ly6k kidpit6se a Csiki negyedben - 95ol>;

o MT - Sportp6ly6k kidpitdse Szdpmezon - 100%;

o MT - Egy park ldtesitdse a Csiki negyedben * 100'/o;

o MT - A Korosi Csoma Srindor utcai 6voda f-eljavit6sa - l00oh:,

o MT - A vizell6t6 6s a szennyviz rendszerek kibovitdse 6rk6 negyedben - 95'h;
o MT - A kiilso tdr rendez6se a Berde Aron Kdzgazdasdgr 6s Kozigazgatdsi

Liceumban - 100"h;
o MT - A1 szbmu6voda lebontdsa 6s egy tij 6voda dpitdse azOrbtmBallzs utciiban

- fia'h:.
o MT - A29512010 szdmri Tan6cshat6rozattal elfogadott ORT alapj6n megtervezett

kortbrgalom megdpitdse - 95'/';
o Szakvdlemdnyezds + DALI - A fennmaradt elvdgzend6 munk6k aktuahzfililsa a Kis

stadion dptilet komplexumn6l - 100%;

. MT - A fennmaradt elvdgzendo munk6k aktualizi.Jttsa a Kis stadion dptilet

komplexumnil - 100'h1,

o DALI - Teniszp6lydk ldtesitdse- 1007o:

o DALI aktuahziiirs - A Doh6nv utca korszenisitdse -100"h',
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. DALI aktualiztltts - A Vasutasok utca korszerusitdse - 1007o;

o DALI aktuahztltts - A Cigaretta utca feljavitdsa - l00o/o;

o DALI - AzrJj utca korszerusitdse - 100'/";
o DALI - A Kilt utca korszerusitdse - 100'hl'
o DALI - A B6r6nyka utca korszerusitdse - 100%n;

o DALI * A Textilesek sdt6ny korszerusit6se 100%o;

o DALI - A Szegfti utca korszerusitdse - az elk6szitett anyag javit{sban a

Tervez6n6l;
o DALI - A Hajnal utca korszenisitdse - az elkflszitett anyag javitfsban a

Tervez6n6l;
o DALI - A Fiilemiile utca korszerrisitdse - az elk6szitett anyag javftr{sban a

Tervez6n6l;
o DALI - A Gr6f Mih6 Imre utca (Godri Ferenc 6s Szabads6g utc6k kozti szakasz)

korszertisitese - az elk6szitett anyag javitfsban a Tervezdn6l;

o DALI - A Farm utca korszerusitdse - az elk6szilett anyag javitdsban a

Tervez6n6l;
o DALI - A Termds utca korszerirsitdse - az elk6szitett anyag javitr{sban a

Tervez6n6l;
o DALI - A GAll Lajos utca korszerrisitdse - az elk6szitett anyag javitfsban a

Tervezdn6l;
o DALI - AzEpitlh utc6j6nak korszerusitese - az elk6szftett anyag javftr{sban a

Tervez6n6l;
o DALI - A M6lik J6zsef utca korszenisit6se - a szerz6d6s folyamatban van;

o DALI - Az Esthajnalcsillag utca korszerrisitdse - a szerz6d6s folyamatban van;

o DALI - A Zefu utca korszerusitdse - a szerzdrJ6s folyamatban van;

o DALI - A Villa utca korszerusitdse * a szerz6d6s folyamatban van;

o DALI - A Vir6g utca korszerusitdse - a szerz6d6s folyamatban van;

o DALI - A Malom utca korszerusitdse - a szerz6d6s folyamatban van;

. DALI - A Bolyai Jdnos utca korszerusit6se - a szerz6rl6s folyamatban van:

o DALI - A Horea, Clo;ca ds Cripan utca korszerusitdse - a szerz6d6s folyamatban

van;
o DALI * Hoszigeteldsi rehabilit6ci6 a Gesztenye s6tiny 6 sz{tmu tombh6z, A, B, C

16pcs6h6zain61 - l00oh;
o DALI - A Rom6n Katona Emldkmti h6ta mdgotti parkol6 6s a kcirnydkbeli j6rd6k

feljavit6sa - a szerz6d6s folyamatban van;

o DALI - A Vdrosi Uszoda fehijit6sa - a szerz6d6s folyamatban van;

o DALI - Az l9l8 December 1 utcai ldpcsok/bej6ratok fehijit6sa - a szerz6d6s

folyamatban van;
o DALI - A Zathareczky Befia dptiletdnek fehijit6sa - 100"h;
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. DALI - A gr6f Mik6 Imre utca 7 szdm alatti kereskedelmi foldszint irjraoszt6sa *
a szerzbrl6s folyamatban van;

o DALI - Az l9l8 december 1 utca 4 szitm alatti dptilet kibovitdse - a szerz6d6s

folyamatban van;
o DALI - A Gy6r utca 4l szdm alatlt 6ptilet kibovitdse ds irj funkci6k ldtesitese - a

szerz6d6s folyamatban van;
o DALI * A volt Bodok 5z6116 dpiiletdnek lebontd"sa - l0Doh;
o DALI - A Kozmuvek ds a Kov6szna Megyei Sport 6s lfiris6g lgazgatosttg volt

szekhelyeinek lebont6sa - il szerz6d6s folyamatban van;
o DALI - A szotyori utc6k korszenisitdse - a szerz6d6s folyamatban van;
o DALI * A Kommunizmus |ldozatainak mrizeuma, a K6s K6roly 21 szitm alatti

ingatlanban * a szerz6rJ6s folyamatban van;
o DALI * A volt Tyirkfarm dptileteinek lebont6sa. Jokai Mor utca. 32 szitm - a

k6zb eszerz6s folyam atban van a tervez6si munkr{latok leszerz6d6s 6 re ;

r Megvalosithatos6gi tanulm6n,v - DALI elemekkel A Stadion utcai

sportkomplexum lehiiitdsa. korszerrisitdse, kibovitdse ds f'elszereldse - a szerz6d6s

folyamatban van;
o Megval6sithatos6gi tanulm6ny - DALI elemekkei - A Nicolae Iorga utca

meghosszabit6sa (kcirforgalom ki6pitdse a B6nki D6n6t utc6ban) a 19612021 szftmu

terllletrendezesi terv alapjdn - a szerzodds folyamatban van;
o Megval6sithatosiigi tanulm6ny - DALI elemekkel - Korforgalmak kiepftdse a

DNl3E orsz6griton - a szerz6d.6s folyamatban van;
o Megvalosithat6s6gi tanulm6ny - DALI elemekkel - V6s6rcsarnok dpit6se a Bdnki

Don6t urtcdban - a szerzod.6s folyamatban van;
o Megvalosithatos6gi tanulm6ny J6tsz6terek ldtesitdse Sepsiszentgyorgy

municipiumban - a szerz(idfls folyamatban van;
o Megvalosithatos6gi tanulm6ny OKOS hulladdkbegyrijtes a szerz6d6s

folyamatban van;
o Megvalosithat6s6gi tanulm6ny - Emeletes parkolohaz epitese - a szerz6d6s

folyamatban van;
o TanulmlnS, - Az 1950-2005 peri6dusban 6pti1t tombhtvak beazonosft6sa is

rendszerezdse - a szerz6d6s folyamatban van;
o Megval6sithat6sdgi tanulm6ny - OKOS parkolds Sug6sftirdon - 100oh

o Megva[6sithat6s6gi tanulm6ny - A kommunizmus hatdsai Sepsiszentgyorgy

Municipium lakoss6gdra - a szerz6d.6s folyamatban van:
. Helyi stratdgia az energiatakardkoss6g 6s a szdndioxid kibocs6tfs csokkent6sdre -

a szerzorJfls folyamatban van;
o MT aktuahztitts - A Malomg6t utca korszerusitdse * a szerzod6s folyamatban

van;
o MT aktuahz6l6s * A G6t utca korszerrisitdse - a szerz(idds folvamatban van:
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o MT aktttahzftlits * Az Irinvi .I6nos utca korszertisitdse - a szerz6d6s folvamatban
van;

o MT * Skate Park idtesit6se - 1007o;

o MT - Trial Bike Park l6tesit6se - a szerziirl6s folyamatban van;
. MT - Ovocla 6pitdse aBorstiz utcdban - 100'h:
o MT * A .I6zsef Attila utca korszenisitdse, beledrtve aviz es szcnnyviz h6l6zatot, III

szakasz - a szerz6rl6s folyamatban van;

o MT - Kdzdssdgi Kozpont kidpitdse Szdpmezon - a szerzocl6s folyamatban van;
. MT - Az Akdcos utca korszerirsitdse (a Stadion ds H6vir6g utc6k kozti szakaszon)

- 95o/o;

o MT - A szdndioxid kibocs6t6s csdkkentdse Sepsiszentgyorgy Municipiumban. a
lenntafihat6 Mobilithsi Ten're alapoz.ott befektetesekke\ - 1 komponens -
Kozszallitas (Aut6busz telephel_v. Sz6llitdsi vd96llomds, Forgalomir6nyit6si

rendszer. buszmeg6llok) - 95Yr;
o MT - Bicikli kolcsonzo rendszer ki6pftdse (Bike sharing) - 100"h;
o MT - A viz ds szennyvizhdlozat kibovitdse az 6rko negyed h6tr6nyos hel,vzetri

ovezeteben - 95'h;
o MT - A 8 emeletes lak6tombhdzhbszigeteldse ds belso rendezdse - a szerzdd6s

folyamatban van;
o MT - AKrtza J6nos utcai, 3. szdmir tombhdz hoszigeteldse - folyamatban van a

szerzdd6sktit6s;

. MT - A Szabads6g utcai, 7. szdmu tombh6z A ds B lepcsohdzainak, hoszigeteldse

- folyamatban van a szerz6cl6sktit6s;

o MT Sorh6zak epitdse a Borviz utcai lakonegyedben- a ktizbeszerzds

folyamatban van a tervez6si munkflatokra;
o MT - Az tJj utca korszerr-isitdse- a ktizbeszerz6s folyamatban van a tervez6si

munk{latokra;
o MT - A l(tt utca korszenisit6se- a ktizbeszerz6s folvamatban van a tervez6si

munkillatokra;
o MT - A volt Bodok 326116 dprilet6nek lebontdsa- a kiizbeszerz6s folyamatban

van a tervez6si munkflatokra;
. Megelo'zo regeszeti feltfr6s - Az Allomdsi to kortili tertilet feljavit6sa - 100%l
o Megelozo regeszeti feltdr6s - A 42812017 szdmi Tan6cshat6rozattal elfogadott

ORf ataplan megteruezett korforgalom megdpitdse - 100'h,

A Szabadidokozpont - a napi tevdkenys6g mellett - szerepet v611alt ktilcjnbozo sport ds

szabadidos rendezvdnyek szervezdsdben, lebonyolit6s6ban

A sugrisfiirdSi Szabadid6ktizpont tevdkenys696nek ktivet6se sordn:
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A Sug6sfiirdoi Szabadidokozpont legfontosabb feladata a hozz6 tartozo sport- ds

szabadidos ldtesitmdnyek. valamint a Kezelokozpont mukodtetdse, a rendelkezdsre 6llo anyagi

1-eltdtelek hatdkony felhaszn6l6s6r'al: kezelokozpont, mofetta, teniszpalya" szabadido-termek,

m6sz6fal, kal andpark, minigolf-pdlya.

Az Onkorminyzati Cdgeket Ellen6rz6 6s Ktivet6 lroda tev6ken-vs6g6nek feltigyelete soriin:

Mindazon kereskedelmi t6rsas6gok vezeto testrileteinek (Rdszvenyesek Kdzgyiildse ds

Yezetotanitcs) nyomon kcivetdse" amelyekben Sepsiszentgyorgy Megyei Jog[r V6ros rdszvdnyes,

valamint az ezekben vdgzett tevdkenl,ssgek drtdkeldse arra vonatkoz6an, hogy az 6ltalul< feltigyelt

t6rsas6gok a mukrjd6stik sor6n betartj6k a gazdasilgossdgra 6s a jovedelmez6sdgre vonatkoz6

alapelveket.

A Sepsiszentgyorgy Municfpiumnak aldrendelt kozviildatokkal kapcsolatos

hatfu o zattervezetek szerke sztd se :

o Multi-Trans Rt tevdkenysdgdvel kapcsolatosan: 7 db

. Sepsiipar Kft tevdkenysdg6vel kapcsolatosan: 10 db.

o Sepsi Rekreativ Rt tevdkenys6g6vel kapcsolatosan: 8 db.

o Urban Locato Kft tev6keny'sdgdvel kapcsolatosan: 7 db.

o Tega Rt tevdkenysdgdvel kapcsolatosan: 5 db.

o Sepsi Ut-Epito Kft tevdkenysdgdvel kapcsolatosan: 8 db

o K<izmuvek Rt tevdkenysdgdvel kapcsolatosan: 2 db

o Hatttrozattervezetek szerkesztdse a kdvetkez6 tevdkenys6gekkel kapcsolatban:

o "Kov6szna megyei integrdlt hulladdkgazd6lkoddsi rendszer" fejlesztdsi egyestilet

tevdkenys6gdvel kapcsolatosan: 1 db
. "AQUACOV" Kozoss6gfejlesztdsi Egyestilet tevdkenysdgdvel kapcsolatosan: I db

o "OKO SEPSI" t6rsul5s tevdkenysdgdvel kapcsolatosan:1 db
. SEPSI GAL Helyi Akciocsoport tevdkenysdgdvel kapcsolatosan: 1 db
o A Nemzeti Hitel Garanciaalap kis- ds kozepvdllalkozdsok sz6mira- Sepsiszentgyorgyi

Helyi Garanciaalap tevdkenysdgdvel kapcsolatosan: I db

o Eur6pai Energia Dij Program- Fenntarthat6 Kozoss6g (ROEEA): 1 db

. Idoszakos jelentdsek szerkesztdsek ds tov6bbit6sa, valamint 611and6 kapcsolattart6s a

Re gi on 61 i s F ej le sztd si es K6 zigazgat6si Mini sztdrium munkat6rs aival :

o Sepsi Rekreativ Rt. szamara, allami t6mogat6s j6v6hagy6s6hoz sztiks6ges

dokument6ci6 ossze6llit6sa, valamint ennek m6do sit6sa;

o A szepmezei ipari parkban mtikodo, valamint azon sepsiszentgydrgyi kis es

koz6pv6llalkozdsok 611ami t6mogat6s jovahagyasdhoz sztiksdges dokumentumok

szerkesztdse 6s elk6szit6se, amelyeket a Covidl 9-vi16gj 6rv6ny drintett;

o A Sepsi Protekt Rt. vezetotandcs6nak kiv6laszt6s6hoz sztiksdges dokument6ci6

elkdszitdse ds procedirra lebonyolit6sa
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A Sepsi Protekt Rt. ideiglenes igazgatoj6nak, valamint yezeflgazgatoj6nak

kiv6laszt6s6hoz sziiksd ge s dokumentdcio elkdszitdse

A SEPSIIPAR KFT tigyvezetojdnek kivdlaszt6s6hoz sztrksdges dokumentdcio

e lkdszitese 6s procedirra lebonyolitdsa

A sepsiszentgyorgyi onkormdnyzat tan6csosainak kinevezdse a R6szv6nyesek

Kozgyuldsdn (AGA) megbiz6si szerz6ddsek elkdszitdse 6lta1 a kovetkezo v6llalatokhoz:

Sepsi UT-EPITO KFT; TEGA RT; URBAN-LOCATO RT; SEPSIIPAR RTL; MULTI-

TRANS RT;

A 2021,. dvi mdrleg j6v6hagy6s6ra vonatkoz6 dokument6ci6 elk6szitdse a kovetkezo

v6llalatok szfntira: Sepsi UT-EPITO KFT; TEGA RT; URBAN-LOCATO RT;

SEPSIIPAR RTL; MULTI-TRANS RT;

A 2021. 6vi bevdteli 6s kiad6si kolts6gvetds j5r,6hagyds6ra vonatkoz6 dokument6ci6,

valamint ezek m6dosit6sainak elkdszitdse: Sepsi UT-EPITO KFT; TEGA RT; URBAN-

LOCATO RT; SEPSIIPAR RTL; MULTI-TRANS RT;

A Multi-Trans Rt 6ltal a kompenz6cio kifizetdsdre benyirjtott dokument6cio havi

ellen5rzdse. a szakjelentdsek elkdszit6se;

A gazdttlan ebek feltigyelet6re ir6nyulo kozszolg6ltat6s megbiz6si folyamat6nak

elindit6sa;

A zoldcivezet elrendezdsdnek, karbantart6sdnak ds fejleszt6sdnek ltruhiatsira ir6nyulo

ldpdsek megkezd6se;

A Vrirosgazd{lkodfs t6rgykordben folyamatos ellenorzes alatt tartottam a jdrda ds

parkol6hely l'eljavitdsi, r"itburkolattal nem rendelkezo utcdk kovezdsi 6s a kozvil6git6si rendszer

karbantart6si munkdlatait, illetve kozvetitettem a lakoss6g kdr6seit a kivitelezok feld.

Az onkorminyzat 6ital megalapitott Sepsi Ut-Epito Kft. ds a Koztertiletrendezdsi Rdszleg

csapat6nak kozremr"ikoddsevel a kor.etkezo feliiletek kertiltek 6trendezdsre:

UUl arOal avftSsok sz6nyegez6ssel:

o Sepsi Ar6na bejdrati irt javit6sa - kb. 719 m2.

e irttest, parkol6 ds jdrdajavit6s a G. B6lan uton, azOREX e16tt 6s mellett- 1004 m2 irttest 6s

parkol6, 162 m2 i6rda
o irttest, parkol6 ds j6rdajavf tds az Egdszsegtigyi sdt6n.von a 9,10" 1 1 tombh6zak mogcitt - 881

m2 rittest 6s parkol6, 345 m2 jtxda

o fttest, parkol6 6s j6rdajavit6s a Gyongyvir6g, 1918 december 1, Sport ds N6rciszok utc6k

61ta1 hatdrolt rdszen - 6032 m2 irttest 6s parkol6, 1854 m2 j6rda

o bekotorit ds parkol6javit6s a municipiumi Stadionn6l - 1308 nm rittest ds parkol6

o j6rdajavit6s a Rom6n Hadsereg riton akasztrnya elott -413 nm j6rda

o irttest, parkol6 ds j 6rdaj avit6s a Sport utca 20- as tombh6z elott - 263 m2 rittest 6s parko16,
).,

)4 m'Jarcta

o irttestjavitds azOlt utc6ban a3-J szdmkozott 402 m2-en

a

o

o

a

a
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a

a
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o fttestjavit6s a J6kai M6r utc6ban 150 m-en az Illyefalvabefrattnel - ]397 m2-en

o irttest, parkol6 ds j6rdajavit6s a D6lia utc6ban a G. Bdlan 6s a Gyongyvirdg utca kdzdtti

rdszdn- 805 m2 irttest 6s parkol6, 577 m2 jtrda
o irttestiavit6s a J6zsef Attila utc6ban a K6s I(riroly 6s a Csorg6 utca kozti r6szen - 6530 m2-

en

o irttestjavit6s a Romulus Cioflec utc6ban * 3720 m2-en

o 1 10 db aknateto szintre emeldse

o 98 db esoviz elnyelo r6cs szintre emel6se

o 95 db aknateto kicser6l6se

o J6rda javit6s az Esthajnalcsillag utcai lak6hdzakbejdrxai elott 10,8 m hosszirs6gban 6s

kb.65 m2 feliileten, 10,8 m kis szegdlykS, 4t tort k60125 es 7,75t. BA8 meleg aszfalt

fe1haszn6l6s6val.

o Jdrdaiavitas az 1918 december 1 utcdban, kb.65 m2 fehileten,3,63t homok 0l4"7,09ttdrt
k6418,36.74t tort ko0/25 ds 33,06t BA8 meleg aszfalttal.

Utfoltoz:{s ok 6s ritj avitris ok:
o Utfel6s6si engeddlyek kibocs ajtdsakdzteriiletekre:

- 65 enged6ly felfjit6si munkiilatokra
- 54 engeddly javitfsi munk6latokra

o Yiz, gdz, vlllanyszolg6ltat6k dltal vegzett javit6sok ut6ni utjavitds 1168 nm

melegaszlalttal valo foltozds es23A m2 hidegaszfalttalval6 foltoz6s 95 helyszinen

o Makad6m utak zizott k5ve1 6s torl betonnal tort6no javit6sa, 28 ritnak, 2241j8 t
zuzottko felhaszn|lfts6val, Sepsiszentgyorgy, Kilydn, Szotyor, Szdpmezo,

Sug6sfiirdo tertilet6n, valamint a napelemes parkhoz vezeto tton.
r Toft ko 4/8: 9.93 t.
. Homok: 2,29 t.
r Tort k5l6l25: 1907 t.
. Tort k6 0/63: 348,38 t.
. Kofeldolgozdsi hullad6k 0/25: 124,68 t.
, Tiirt beton: 2089,82t.

Yiz, 96z, villany, szolgdltatok 61ta1 vegzettjavft6sok ut6ni irtjavit6s torl kSvel
. Homok 0/4: 121,74 t.
r Torl ko 4/8: 25,84 t.
, Torl kb \6125: 60,3 t.
. Kofeldolgoz6si hulladdk: 281,1t.
. BA8-as tipusir meleg aszfalt: 7928 kg. - kb. 75 m2

. Hicleg aszfalt: 4825 kg. - kb.100 m2

a
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. Jrirdajavit6s a Sepsi Ardna ds az OSK Stadion cisszekoto bqaratanal: - nagy

szegdlyk6 12Am, gyeph6zagos j 6r61apo k 17 6,64 m2 felhaszn tiilsi: al.

o Teheraut6 (TIR) parkol6 kialakit6sa az Epitok utc6ban, talajegyenlitds 6s

kovez6ssel kb. 10.000 m2 teriileten.

o Parkol6 kialakftdsa a Gy6r utcai telephelyen - kb. 21000 m2 tertileten, r6gi

6piiletek lebontdsa, talajegyengetds ds kovezdssel, r,alamint kozvrlagitdsi rendszer kidpitdse.

o Parkol6 kialakit6sa az egykori Bodok 5z611o mogott- kb. 2000 m2 tertileten
kovezdssel.

. Jirda lavit6s a gyalogdtjdrok megvil6 gittsara felszerelt oszlopok koriil a kovetkezo

utc6kban: Kirt. Gen. Grigore Bdlan / Mikes Kelemen, Gen. Grigore B[laniOlt,
K61vin tdr, Nicolae lorga I CsdszdrBalint. Nicolae Iorga / Horg6sz, Szabads6g/Gr.

Miko Imre, G6bor Aron 6,32thideg aszfalttal
o Az rittest ds j6rd6k foltoziissal tortdno javit6sa, az aszfaltrdteg beszakad6sa,

lestillyeddse folytdn a kovetkezo utc6kban: Stadion. Grigore Balan sug6rrit, 1 december 1918,

Gy6r, Olt, Oltmezo, Voican, Horgiisz, Textilesek" Godri Ferenc, Sugdsfrirdo, Boryiz, Ak6cos,

Ftizes, Horea, Clo;ca ds CriEan, L6zir Mihrily, Gr. Mik6 Imre.
. Littest 6s j6rd6k foltoz6ssal tortdno javit6sa" az aszfaltreteg beszakad6sa.

le stil lyedd s e fo 1yt6n, aszfalttal :

o BA8 tipr-rsri meleg aszfalt - 12 t.

o Zs6kolt hideg aszfalt- 1175 kg.

o zrtzofiko hulladdk ol25 * 10.78 t.

o homok 014 - 3 t.

. Ujrahasznositott aszfalttal va16 foltozds 571 nm-en

e T6rkovel burkoltjdrdajavitSs: Grof Miko Imre utc6ban 141 m2-en" 1918 December

1 rit - Mik6 Imre 6s a. N. Bdlcescu utca kozritt 267 m2-en. Szent Gycirgy tdr 88 m2-

en

o K6lapokkal burkolt j6rdajavitis az Olt utc6ban a 3-7 szam kozott 43 mz-en, a

Mihai Viteazul szoborcsoport koriil 175 m2-en

o Kockakoburkolat lerakd"sa a Kriza J6nos utca 4 sz6m udvartn 32.92 m2 6s a Y tr
utc6ban 306 m2

. Nagyszegdlykocsere az 7 december 1918- Sport-. N6rcisz - Gyongyvir6g utc6k

6ltal hatbrolt r6szen 785 m-en, a Rom6n Hadsereg fton a kaszirnya elott 1 77 m-

er, a Sport utca 20-es tombh6z jfifiaJaltal42 m-en, aDozsa Gyorgy utc6ban 905

m-en, Arnyas sdt6nyon 603 m-en, az Otgona s6t6nyon 48i m-en. a Csdszir

B61int utc6ban 510 m-en;

o Kisszegdlykocsere az 1 december 1918- Sport-. N6rcisz - Gyongyvir6g utc6k 6ltal

hatdrolt rdszen 76 m-en, a Rom6n Hadsereg fton a kaszttrnya elott 200 m-en, a

Sport utca 24-es tombhaz jarddjandl40 m-en. a D6zsaGyorgy utciiban 433 m-en,

A.ry35 sdt6nyon 409 m-en, azOrgonasdt6nyon 679.9 m-en;

o Es6vizcsatoma kidpitdse az Orgona-Ndrcisz Spot utc6k 6ltal hat6rolt rdszen;
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Jdrdqavitas az Oltmezb I Kokenyes sark6n - felhaszn6lva: 38,4m kisszegdlyko,

30m nagyszeg6lyko, beton j6r6ko 92nm, tort k64l8 2,69t, homok0/4 3,29t, meleg

aszlalt BA8 4.33t.

1 6 Skg ko1mat616 (repedds fe1to1t6) felhaszn6lds6val megj avitott aszfalt repeddsek

aYaddsz, Oltmezo" Sug6s Fiirdo, Grigore B51an, H6vir6g" Godri Ferenc, Bar16k

Bdla, Fiizes utcdkban.

Forgalomirrinyitr{s:

1. Utfestds:

a

o

o Hosszanti irtburkolati jelek (ziir6vonalak) valamint gyalogat16r6k felfest6se

kdtkomponensu r"itfestdkkel a V. Goldis, K6s K6ro1y, J6zsef Attila, Romulus

Cioflec, Olt utca .3-7 hoz6tt. a Sepsiszentgyorgycit Sugdsflirdovel osszeko uton

amibol4036 ml hosszanti, valamint 922,10 m2 gyalog6tj6r6

o

Lak6negyedi parkolok fest6se egykomponensu fest6kkel - osszesen 107 hellyel:

' Gelei J6zsef 37 hely
. Gyongyvir6g 27 hely
r Stadion i8hely
. Tayrozsa-Tulip6n 21hely
. Grigore Bdlan 14 hely

Aut6busz meg6116k tt"'1t;,*. 
December 1. utca

. Grigore B6lan sug6rirt

. Vasile Goldiq. fJlt#^-,,
, Fenyves

' GAbor Aron

' i;il:d:J"'
. G6lya

' Sugdsflirdo

Taxi meg6116k festdse egykomponensu fest6kkel - 95 hely az al6bbi utc6kban:

G6bor Aron

AllomAs krirnvdke

Yaddsz

7 hely

7 hely

6 hely
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Sugdsftirdo

B6nki D6n6t

Romulus Cioflec

Grigore Bdlan

Szabadsdg

1918 december 1

Vasile Goldiq

Vasile G. / Domb

Kossuth Lai os (parkol6)

32 hely

8 hely

6 hely

8 hely

3 hely

7 hely

3 hely

6 hely

2hely

Biciklis s6v ikon festdse a Gy6r, Tavasz" H6vir6g, K6s K6roly, Bart6k B6la,

D acz6, Borviz utc6kb an.

Uj gyalogdtkelo fest6se a Paius David. Oltmezo, Epitok utcdban.

2. Ut1elzot6bl6k:

o A letezo t6bl6k karbantart6sa, ds helyettesitdse sztiksdg szerint

o 218 db tj kozleked6sitabla felszerel6se

3. Biztonsfgi elemek k6szitdse ds szerel6se:

. Folyamatos karbantart6si ds javit6si munk6latok vdgz6se aletezojelzol6mp6knak

o A Paius David 6s az Oltmezo utcai gyalogatjdr6k (4+4) jelzolimpixal val6

felszereldse

. Folyamatos javit6si 6s karbantart6si munkdlatok elvdgzdse a vi11og6 f6nyjelzdssel

ell6tott gyalogos x.iAr6 t6bl6k mrikodtetdse biztosit6sdra a Pf,iug David, Oltmezo.

Gydngyvir6g, 1 december 1918 utc6kban.

o A parkol6st girt.lo disz-zsalonok javit6sa/cserdje a Szabads6g, Nicolae Iorga,

Grigore Bdlan, Brinki D6n6t, l.Decembrie 1918 utc6kban

o Sebessdg korl6toz6 ,,fekvo-rendor" szerel6se a Gyongyvir6g utc6ba, a Cigaretta

utc6ba, valamint a G6bor Aron utcdba 2 helyszinen.

o Meghib6sodott, felszabadult sebessdg kor16toz6 ,,fekv6-rendor" cserdldse, vissza

fogat6sa az alitbbt utc6kban:
- l.Decembrie 1918.

- Gdbor Aron

o
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Gr6f Mik6Imre
Csiki

. Grigore Bdlan

Vasile Goldi;
. Kcirrisi Cs. S6.ndor
.Gydngyvir6g

o Kil6tdst megnovel6 tiikrir kihelyezdse nagy vesz6lyessdgu ftkeresztezSd6sbe: O1t,

Gyongyvir try, D 6zsa Gyorgy, Litzitr Mih61y" Arkosi, Hid, Cigaretta utc6kba

4. A 3,5 t-n6l nagyobb onsrilyu g6pj6rmuveknek behajt6si engeddlyek kibocs6jt6sa 6s ezen

engeddlyek nyilvdntafidsa
o Kiadott engeddlyek - 507 db

A polg{rok biztonsrlg6rzet6nek 6s komfortdrzet6nek a ntivel6s66rtv0gzett tev6kenys6gek:

1. Romos 61lapotri, vagy enged6ly n6lkiil 6pitett dptiletek bont6sa:

o A Gyrir utcai telephelyen tall,lhato 6piiletek, barakkok lebont6sa, irj parkol6

kialakitS.sa 6rdek6nben

2. Allati vontatdsri j6rmrivek ds forgalomba nem beirand6 jiirmrivek bejegyzdse - 99 jdrmt,
valamint ezek forgalombol va16 trirl6se * 34 j6rmti.

3. Kozvil6git6s:
o Kozvrlitgit6si rendszer karbantafilsa

o Eg6csere - 554 db

o L6mpatest javit6s - 200 db

o L6mpatest csere - 92 db

o Teljes oszlop + lSmpatest csere 19 db

o Fcildalatti vezet6kcsere 1010 m

o L6gvezet6k csere 485 m

o A v6ros tertiletentalitlhat6 vasontvdny kdzviligit6si oszlopok fehijitrisa" festdse.

o Krizvil6gitdsi rendszer korszertisitdse ds bovitdse:

o Elv6gezttik a G Balan - Lazar Mih6l"v/ Esthajnalcsillag utcrik kozti

I ak6ne gye d kozv ildgitasrends zerdnek a korszeni sitd s 6t

o Elvdgeztiik az Ag utca 23-as tombh6z koriili lakonegyed

kd zv rlilgitttsrend s z er6nek a ko r s z eru s it6 s dt

o Elv6geztiik az 1918 december 1 utca kozvillgitds rendszerdnek a

korszerusitdsdt a Szentgyorgy tdren

o Ki6pitetttik 14 gyalogStj6ro tdbbletmegvil6git6sat Q5 rij oszlop ds 26 LED

l6mpatest)

o lebontottunk 23 r6gi kozvil6gitS.si betonoszlopot a Benedek Elek,

Egdszsegugy sdtdny, Mirzs6k sdt6ny, valamint a Sajt6 utca Inkubf$o*nz
bejaratat6l.

o A 20191202A-es kar6csonyi diszvilagitas lebontfsa, valamint a 202012021-as

felszerel6se
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4. Kdztisztasdg:

o A I(iiztisztasiigi szakcdggel kdtdtt szerzbdes alapjin. tittesten 6s jfrd6kon, gdpi -kezi
seprds, locsoldsi munk6latok vdgz6sdvel folyik a v6ros takarit6sa.

o Oszlopok feLillit6sa 5 tdrfigyelo kamera felszerelesdhez, az Olt patj6n.

5. Parkol6si kozszolgdltat6s mrikodtetdse:

o Lak6negyedi bdrelt parkol6helyek levdddsdre szolg6lo parkolobilincsek felszerel6se -
628 db,

o Jogtalanul kozterrileten levo parkol6bilincsek leszereldse * 102 db

o 97 db. lebontott parkol6bilincs megjavit5sa ds fehijit6sa,ijrahasznosit6s c61j6b61.

6. Arvizvddelem
o Az esSviz-elvezeto rendszer, irtmenti csatorndk kitakaritdsa, valamint annak

r6szleges tijra6srisa aGaal Srindor utc6ban

7. A hidak 6s pall6k korl6tainak f-eljavitdsa es lelbstdse az alilbbr utc6kban:

o 1918 december 1, Grigore BEIan sug6rft, Hid" Csiki, Korosi Csoma S6ndor,

Malomgit, Kos K6ro1-v, Zdld P6ter, Budai Nagy Antal, Bolyai J6nos

Vagvongazdilkodis tdrgykordben feladatkoreim kozd tartozatl az onkom6nyzati ingatlanok

kezeldsenek ellenorzese. amelyek kapcsSn a kovetkezo mtiveleteket ha.itottuk vdgre:

Ingatlan vrisr{116soka

1, A2021/100 - as tan6cshatttrozat alapiiin, Sepsiszentgyorgy municipiuma megvds6rolta

1.133.049 lejdrt, Sugiisftirdon ta161hat6 a 27874-es telekkdnyvben szereplS, 27874 kataszteri

sz6mmal nyilv6ntartott, 827 negyzetmeteres tertiletet ds a raita tal6lhat6 27874-C\ kataszteri.

sz6mmal nyilv6ntartott 253 nm-es 6ptiletet;

2. A20211156 - es tan6cshatdrozat alapj6n. Sepsiszentgyorgy municipiuma megv6s6rolta,

4.902.157 eur66r1 a27660-as telekkonyven nyih,dntafiott, a sepsiszentgyorgyi volt Doh6nygy6rat;

3. A20211307 - es tan6cshatdrozat alapj6n, Sepsiszentgyorgy municipiuma megvds6rolta

a Doh6ny utca 4-es szttm alatt tal6lhat6 ingatlant.
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Ingatlan elad{sok Sepsiszentgytirgy magf nvagyonfbd,l

1. A 20201423 * as tan6cshatttrozat alapjln. Sepsiszentgydrgy municipiuma eladta. az
Onkormdnyzal maginvagyon6t k€pezo, Szepmezo 5-os szfun, 9-es tombhir., A l6pcsdh6z. 5-es
lakrdsz alatttalfihato,2gTg5-os telekkdnyven nyilv6ntafiott, 47 ,88 nm feltilettel rendelke zo lakttst.
Elad6si 6r: 63.367 ,20 lej.

2. A 20201421 - es tandcshatdrozat alapj6n, Sepsiszentgyorgy municipium nyilt
versenytiirgyal6son eladta az Onkorminyzat mag6nvagyond"t kdpezo, G6lya utca l4lA szttm alatt
tal6lhat6 26993-as telekkonyvben nyilvS.ntartott 411negyzetrn6teres telek, valamint a26993-Cl
kataszteri szdmmal iegyzett 49 nm feltilettel rendelkezo dptiletet. Elad6si ar:290.032.75 lej.

3. A 20211118 - as tand.cshatdrozat alapjdn, Sepsiszentgydrgy municipiuma eladta az
Onkorm6nyzatmaginvagyon6t kdpezo, Szdpmezo 5-6s sz6m,9-es tombhftz, Aldpcsoh6z,4-es
lakrdsz alatttalfihat6,29795-6s telekkonyven nyilv6ntarlott" 48,54 nm t-eliilettel rendelkezo lakdst.
Eladdsi ir: 17 .838.70 lej.

4. A 202111A8 - as tan6cshatfirozat alapidn Sepsiszentgyorgy municipiuma, nyilt
versenyl6rgyal6son eladta az Onkormdnyzat mag6nvagyon6t kdpezo, Dak6 utc6ban taltihato.
40711-es telekkdnyvben nyilv6ntartott26g negyzetmdter feliilettel rendelkez6 telket. Elad6si 6r:
51.350lej.

5. A 2021154 es tandcshatirozat alapjan Sepsiszentgyorgy municipiuma, nyilt
versenytdrgyaldson eladta az Onkorminyzatmagiinvagyondt kepezo, Szegtri utc6ban a 30317-es
telekkonl,vben nyilv6ntartott. 88 n6gyzetmeteres teriiletet. Elad6si ar: 19.511,66 lei

6. A 20211119 - es taniicshatdrozat alapjdn Sepsiszentgyorgy municipiuma eladta az
Onkorm6nyzat magiinvagyonft kdpez6, Sugrisfiirdon tal6lhat6 24127-es telekkonyven
nyilv6ntartott225 negyzetmdteres dpftkez6si teriiletet. Eladdsi 6r: 34.534"89 lej.

7. A 20211207 -es tandcshatdrozat alapi6n Sepsiszentgyorgy municipiuma ni,'ilt
versenl't6rgyal6son eladta az Onkormfnyzat mag6nvagyon6t kdpezo. Grigore B[lan t6bornok
sugfrirt 75-szttm alatt tal6lhato, 28067- es telekkonyvben nyilv6utarlott 780 ndgvzetmdteres
tertiletet, valamint a 28067-C1 es kataszteri szttmmal jegyzett 154 nm feltilettel rendelkezd
dpiiletet. Elad6si ar: 484.452,55 lej.

8. A 20211208 * as tan6cshatirozat alapjan Sepsiszentgyorgy municipiuma eladta az
Onkorm6nyzat magfnvagyondt kdpezo. Szdpmez6 5-6s szdm, 9-es tcimbhdz, A lepcs6hdz, 3-as
lakrdsz alatttaliihatCI.29795-6s telekkonyven nyilvdntartott 47,88 nm feltilettel rendelkezolakast.
Elad6si 6r: 7 5.393,80 lej.

9. A 20211209 - es tandcshatilrozat aLapiln Sepsiszentgydrgy municfpiuma eladta az
Onkorm6nyzfmagttnvagyondt kepezo, Szdpmezo 5-os szd.m" 13-as tdmbhttz. Alipcsottaz. 5-6s
lakrdsz alatt talfihato,29797 -es telekkonyven nyilvdntartott 5 1 ,80 nm f'ehilettel rendelkezo lakrist.
Eladdsi tr: 72.432.7 0 le1.

10. A 20211210 - es tan6cshat6rozat alapjfn Sepsiszentgydrgy municipiuma eladta az
Onkorm6nyzat magfmvagyon6t kdpezo, Szdpmezo 5-os sz6m, 9-es tombh6z, B ldpcsohdz. T-es
lakrdsz alatt tal6lhat 6,29195-6s telekkonyven nyilv6ntartott 47 ,88 nm feliilettel rendelke zb lakdst.
Elad6si itr: 7 5.37 0,80 Lej.
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1 1. A 20211282 - es tan6cshatirozat drtelmdben Sepsiszentgyorgy municipiuma eladta az

0nkonndnyzat magdnvagyondt kdpez6, Yaddsz utc6ban ta161hat6 30331, 30356. 30382 -es
telekkonyvekben szereplo osszesen 275 negyzetmdteres lakohdz mellett ta161hat6 teriileteket.

Elad6si 6r: 58.607,38 iej.

12. A 20211249 - es tan6cshatitrozat ilapjin Sepsiszentgyorgy municipir"rma eTadta az

OnkormSnyzat magtnvag,vonft kepezo, Szdpmezo 5-os szdm, 13-as tombhdz, B l6pcsoh6z. 5-os

lakrdsz alatt ta161hat6,29797-es telekkonyven nyilv6ntartott, 63,44 nm fehllettel rendelkezolak{tst.

Eladdsi 6r: 89.078.40 lej.

13. A 20211248 - as tan6cshat{rozat alapifn Sepsiszentgyorgy municipiuma eladta, a

Szepmezo 5-os sz6m, 1l-as tombh6z, 2-es lakrdsz alatt ta161hat6. 29786-es telekkonyven

nyilv6ntartott,32,42 nm feltilettel rendelkezolakdst. Elad6si 6r: 57.355 lej.

14. A 20211325 - os tandcshattrozat 6rtelm6ben Sepsiszentgydrgy municipiuma eladta az

Onkorm6nyzat maginvagyon6t kdpezo, Hainal utca 54- szttm alatt talllhato. 24291 -es
telekkonyvben nyilvirntartott l4l negyzetmdteres tertilet 1 6132-ed rdszdt. Elad6si ir: 14.642.24 lej.

15. A 20211312 es tanlcshatixozat alapjin Sepsiszentgydrgy municipium nyilt
versenyt6rgyaldson eiadta az Onkormtnyzat mag6nvagyon6t k6pezo, a Hajnal utca 54 szttm alatt

talitlhato, 41873 -as telekkonyvben nyilv6ntarlott 158 ndgyzetmdteres teriiletet. Elad6si 6r:

35.988,40lej.
16. A 20211320 es tantrcshatitrozat alapi6n Sepsiszentgydrgy municipium nyilt

versenyt6rgyal6son eladta az Onl<ormdnyzat magdnvagyon6t kdpezo, Gy6rfds Gyoz6 utc6ban

tal6lhat6, 41739-as telekkonyvben nyilv6ntartott i68 negyzetmeteres teriiletet. Eladfsi 6r:

6.230,67 lej.
17. A 20211154 es tan6cshat6rozat alapj6n Sepsiszentgyorgy municipium nyilt

versenyt6rgyal6son eladta az Onkorm inyzat mag6nvagyon6t kdpezo, Gy6rf6s Gyozo utc6ban

talllhato, 21447-es telekkonyvben nyilv6ntartott 281 ndgyzetmdteres tertiletet. Elad6si fr:
6.230,67 lej.

Bizonyos ktizint6zm6nyek javhra, a magi{n vagy ktizvagyonba tartozd
ingatlanok kezel6si jogr{nak 6tadfsa.

a

Intdzm6ny neve" amelynek

6tad6dott a kezelesi jog Trirgy Torvenyes keret

1 Benedek Elek Napkcjziotthon - Covid-19 sztir6sre szolg6lo

kontdner

1291202t

tandcshatdrozat

2 Szoci6lis T6mogat6si

Igazgat6s69

- Bdnki Don6t 27 -es szam

alatt ta161hat6 ingatlan

24912021

tandcshatdrozat
a
-) Koviiszna Megye Tan6cs - Mih6ly Vit6z teren

tal61hat6 parkol6
11412021

tand:cshat6rozat

4 Kov6szna Megye Prefektus6nak

hivatala

- Mihdly Vitdz teren

tal61hato parkol6
173t2021

tantrcshatdrozat
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a B izonyo s kdzint6zm6nyek, m a gdn va gy ktizvagyonb a tartozf in gatlanok
kezel6si j o grinak visszavonf sa.

Nr.

c11

Int6zm6ny neve. amelytol

visszavon6dott a kezelesi jog
Tdrgy Torv6nyes keret

1 H6 fehdrke Napkciziotthon - Orb6n Bal|zs utca 7-es

szdm alatt ta161hato ingatlan
tandcshatfuozal

31212021

Ingyenes hasznflati jog ftadfsaa

l. A2021161- es tandcshatfuozat ilap1an Sepsiszentgyorgy municipiuma odait6lte egy a dr.

Grigore Paltineanu utc6ban taltihalo.27466-os telekkonl,vben nyilv6ntartott, 300 ndgyzetmdteres

teriiletet ingyenes haszn6lati jog6t egycsal6dos lakohdz dpitdse cdlj6bo1, Gyorfi Tam6s rdszdre.

2. A2021162- es tandcshatitrozat alapj6n Sepsiszentgydrgy municipiuma odaitdlte egy a dr.

Grigore Paltineanr-r utc6ban talfihato"27492-es telekkonyvben nyilv6ntartott, 300 ndgyzetm6teres

tertiletet ingyenes haszn6lati jog6t egycsalddos lakohiu dpitdse cdlj6b61. Kov6cs Andreea rdszdre.

3. A2021163- es tan6cshatttrozat alapj6n Sepsiszentgyorgy municfpiuma odait6lte egy a dr.

Grigore Pdltineanu utc6ban talilhato,27490-es telekkonyvben nyilvdntartott, 300 ndgyzetmdteres

terliletet ingyenes haszn6latiiog6t egycsal6dos lak6hdz dpitdse cdlj6b6l, Mechi; Marian rdszdre.

4. A 2021164- es tan6cshat6rozat alapjbn Sepsiszentgyorgy municipiuma odaitdlte egy a

Gy6rf6s Gyozb utc6ban tal6lhato, 27451-es telekkonl,r,ben nyilr,6ntartott, 287 negyzetmdteres

terr"iletet ingyenes haszntiatiiogdt egycsalddos lakohdz dpitese c61jdbol, Mih61y Andor r6szdre.

5. A2021/86- os tan6cshatfrozat alaplan Sepsiszentgyorgy municipiuma odaitdlte egy a

Gy6rf6s Gyozb utc6ban taldlhato, 2747}-es telekkonyvben nyilv6ntartott, 337 neg,vzetmdteres

tertiletet ingyenes hasznllatijog6t egycsal6dos lakohirz 6pit6se cdlj6b61, G6sp6r Kitti rdszere.

6. A 20211171 -es tan6cshat6rozat alap16n. Sepsiszentgycirgy municipiuma, odaitdlte a

N4artinovics Ignd.c utca 1-es szttmalatttalitlhato helyisdgek egy rdsz6nek ingyenes haszn6latijog6t

a Volt Politikai Foglyok EgyesLilete szitmfrra.

7. A202lll72 - es mnAcshatdrozat alapjtn, Sepsiszentgyorgy municipfuma, odaitdlte egy

bovitett kdpessdgii vizpermettel es habbal o1t6 trizolt6j6rmu ingyenes haszndlati jog6t a Kov6szna

Megyei ..Mihai V iteazul" Katasztr6f-avddelemi Feltigyelo s e g szamfu a.

8. A 2021121rl * es tandcshatdrozat alap1tn, Sepsiszentgyorgy municipiuma, odaitelte a

Kos K6roly utca 5/A-szttm alatt tal6lhato helyis6gek egy rdszdnek ingyenes haszn6lati jogdt a

Kov5szna Megyei Kultur6lis Kozpont rdszdre.

9. A 20211212 - es tan6cshatdrozat alapjtn, Sepsiszentgyorgy municipiuma. odaitdlte a

Sug6sftirdon tal6lhato volt ".Phoenix villa" ing,venes haszn6lati jog6t oktat6si 6s szabadidos

tevdkenysdgek r6szere a Vadon egyesr.ilet szitmtua.

10. A 21912021- es tan6cshatitrozat alapj6n Sepsiszentgyorgy municfpiuma odaitdlte egy a

dr. Grigore Piltineanu utc6ban tal6lhato. 27479-es telekkonyvben nyilvdntartott. 337
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ndgyzetm6teres tertiletet ingyenes haszn6lati jogdt egycsal6dos 1ak6h6z dpftdse celj6bo1, Andrei

Voinescu rdszdre.

11. A20211220- es tandcshatSrozat alapltn Sepsiszentgyorgy municfpiuma odaitdlte egy a

Gydrf6s Gyozo Lrtcdban ta161hat6. 27449-es telekkonyvben nyilv6ntartott, 2Slnegyzetmdteres

tertiletet ingyenes haszn6lati jog6t egycsal6dos lakohaz dpit6se c61j6bol, S6ndor Tas - Levente

rdszdre.

12. A 20211284- es tan6cshat6rozat alapjtn Sepsiszentgyorgy municipiuma odaitdlte egy,

a dr. Grigore Paltineanu utc6ban talfihato, 27460-as telekkonyvben nyilv6ntartott, 282

ndgyzetmdteres tertiletet ingyenes haszniilati jogdt egycsal6dos lakoh6z epitdse c6ljdb61, Bartha

Csaba rdszere.

13. A 20211350 - es tan6cshatfrozat alapj6n, Sepsiszentgyorgy municfpiuma, odaitdlte a

Doh6ny utca 4-es szitma tal6lhato ingatlan ingyenes haszn6lati sdrtilt gyerekeknek biztositott

tev6kenysdgek rdszdre az Evang6likus Egyh6z szhmtta.

14. A20211367- es tan6cshat6rozat alapltn Sepsiszentgyorgy municipiuma odaitdlte egy a

dr. Grigore Pdltineernu utca-ban ta16lhato, 27451-es telekkonyvben nyilv6ntartott, 281

ndgyzetmdteres tertiletet ingyenes haszndlati jog6t egycsal6dos lak6h6z dpitdse cdlj6bol, Albert

Kr-ind - Konrdd rdszere.

t5. A2021/368- as tan6cshat6rozat alapjtn Sepsiszentgyorgy municipiuma odaitdlte egy a

dr. Grigore P[ltineanu utcdban ta161hat6, 27459-es telekkonyvben nyilvdntarlott. 281

n6gyzetm6teres terr.iletet ingyenes haszn6lati .iog6t egycsalddos 1ak6h6z 6pit6se cdlj6bol, Bak6

Istv6n rdszdre.

16. A 20211450- es tan6cshatttrozat alapjtlrr, Sepsiszentgydrgy municipiuma, odaitdlte a

Gr6f Miko Imre utca 7-szitm alatt tal6lhat6 helyisdgek egy rdsz6nek ingyenes hasznalatijog6t a

Szdkely Mik6 Kolldgium szdm6ra.

Ingyenes hasznflati jog visszavon6sa

l. A20211462-es tan6cshat6rozat alapjttn visszavondsra keriilt Cstszdr Szabolcs - Attil6t6l a

"Gyere Haza Program" keretdben odait6lt, egy a Borviz utc6ban talalhato teriilet, ingyenes

haszn6lati joga.

a

o

1, A 20211324-es tan6cshatlrozat 6rtelmdben beir6sra keriilt
Sepsiszentgyorgy magiinvagyon6ba 6s a Helyi Tan6cs kezel6sdbe

a 25362-es telekkonyven szereplo, Sugdsftirdon talalhatS 432

ndgyzetm6teres telek.
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a

o

Egyes ingatlanok kOzvagyonba val6 befrfsa:

l. A2021114 -es tan6cshat6rozat alaplirn elfogad6sra kenilt a Mens Sana alapitvdny 6ltal

felaj6nlott 41820- as telekkonyven nyilv6ntartott 458 ndgyzetmdteres tertilet, illetve beirodott a

municipium kozvagyon lelt6rj6ba ds a helyi tan6cs kezeldsdbe.

2. A2021180 - es tandcshatdrozal alapjfn elfogad6sra keriilt a 41,547-es telekkonyvben

szereplo tertilet tulajdonosai 61tal f-elajdnlott 2.282 - ndgyzetmdteres teriilet. amelynek rendeltetese

utca, valamint befr6dott a rnunicipium kcizvag,voni leltarjaba ds a helyi tan6cs kezeldsebe.

3.20211128 -as tan6cshattxozat 6r1elm6ben a DEl63111 szttmu kitermeldsi itt beir6dott a

municipium kozvagyon ielt6rj6ba es a helyi tan6cs kezeldsdbe.

4.20211170 -es tan6cshatfrozat alapj6n elfogad6sra kertilt a Iuga Florin - Liviu 6s Iuga

Roxana 6ltal t-elaj6nlott, 41883- as telekkonyven nyilvdntartott 1.825 negyzetmdteres tertilet.

illetve beirodott a municipium kozvagyon lelt6rj6ba ds a helyi tandcs kezelesdbe.

5. 2021,1213 -as tan6cshat6rozat alap.i6n elfogaddsra keriilt a PK Bronze KFT 6ltal

felaj6nlott 41816- as telekkonyven nyilv6ntarlott 667 negT,zetm6teres tertilet ds korforgalom,

illetve beirodott a municipir"rm kozvagyon 1elt6rj6ba ds a helyi tan6cs kezeldsdbe.

Sepsiszentgytirgy magfnvagyonfb6l a viiros ktizvagyondba 6s a helyi tanfcs

kezel6s6be val6 itfrris

teriilet,

terlilet.

L A 2020 I 32 6 - o s tan6c shat6r o zat alap.i in atir 6sr a keniltek :

- a 41761 -es telekkonyvben szerepl6 a Szegfi.i utc6ban talftlhato, 267 ndgyzetmdteres

- a 41706 -os telekkonyvben szereplo a SzegfU utc6ban tal6lhat6. 37 negl,zermdteres

a Sepsiszentgytirgy ktizvagyonfib6l, Sepsiszentgytirgy

maginvagyonfba 6s a helyi tan{cs kezel6s6be val6 ritiris
municfpium

a

1. A20211312-es tan6cshatdrozat alap1irn. az Orbdn Bal6zs utca 4 szdm alalt tal6lhato,

40609-es telekkonyvben nyilv6ntarlott 788 ndgyzetm6teres tertilet, valamint a 40609-C1 kataszteri

sz6mmal nyilr,d"ntartott Sepsiszentgyorgl'' municipium kcizvagyonttkepezo dptilet itirfsra kertilt a

mr.rnicipium mag6nvagyon6ba.

2. L20211336 -es tan6cshat6rozal alapjttn a B6nki Dondt utca 27-es szitm alatt taldlhat6, a

27292-es telekkonyvben nyilvdntarlott 5145 ndgyzetm6teres tertilet" valamint a27292-C1-C8-as

kataszteri sziimokkal jegyzett Sepsiszentgyorgy municipium kozvagyonftt kepezo ingatlanok

tfiir 6sr a kerulte a muni c ip i um mag6nv ag-von 6b a.

A Rom{n {llam ktizvagyonftr6l Sepsiszentgytirgy municipium ktizvagyoniba 6s

a helyi tanfcs kezel6s6be val6 ritirrls
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l. A202lll58-as tan6cshatinozat es a20211718-as Kormdnyhatttrozat drtelmdben a Bdnki
Don6t utca 27-es szdm alatt ta161hat6 ingatlanok dtkertiltek a Rom6.n 6llam kozvagyon6b6l 6s a

I(or,6szna Megyei Sport ds lfjirs6gi lgazgat6s6g kezel6s6bo1 a municipium kozvag,vonSba.

Sepsiszentgytirgy municipium ktizvagyon6bril 6s a helyi tanfcs kezel6s6b6l a
Romfn rillam tulaidonfba val6 fitirils

l. A202118- as tan6cshatfuozat ertelmdben a,,Sepsiszentgyorgy-i kertiloirt" mr,rnk6lat tttrgyat
kepezo tertiletek 6tkeriiltek a mr-rnicipium kozvagyondbol a Romdn 6llam kozvagyon6ba ds

C.N.A.I.R RT kezelesdbe.

Haszonktilcsiin, kezel6siktilcsiin 6s b6rleti szerz6d6sek m6dositrisai

a

a

l. A 2021177- es tan6cshatdrozat drtelmdben. meghosszabitdsra kerlilt a Kertdszet 6ltal

hasznttlt terrilet taryydt kdpezo szerz6dds,

2, A 2021118-as tan6cshalitrozal alapjdn hosszabitfsra kertilt a dr. Pdter L6sz16

csal6dorvossal megkotott. a Vasile Goldis utca 3-as sz6nl alatt tal6lhat6 orvosi rendelo tdrg,vdt

k6pez6 2005 I 564-es szdmir haszonb6rleti szerzod6s.

3. A2021156-os tan6cshat6rozat alapjirn hosszabitdsra kertilt a dr. Balogh Veronica - Eva-

Maria csal6dorvossal megkotott, a Kos K6roly utca 78-as sz6m alatt tal6lhat6 orvosi rendelo

tfr gy t* kdpezo 20 0 5 I 5 61 - es sz6mir haszonbdrleti szerzodd s ;

1. A 2021181 -es tan6cshatirozat alapjart felbont6sra kertilt a dr. S6ndor Andr6s

csal6dorvossal megkotott, Paius David 53 szitm alatt ta161hato orvosi rendelo tdrgydt kepezo

2005 I 51 8-as sz6mu haszonbdrleti szerzodds;

5.2021/130-as tan6cshatdrozat alapjttn hosszabftSsra kertilt a dr. Ferencz Dora - Ana

csalfdorvossal megkotott, a Vasile Goldis utca 3-as szftm alatt taliilhato orvosi rendelo targyat

kdpez6 20051 557 -es sz6mri haszonbdrleti szerzodes:

6. A 20211189-es tan6cshat6rozat alapjan m6dosult a 16500/2020-as Szdkel-v Nemzeti

Mr-izeummal me gkotott haszonkolc son szerz6dds ;

7. A20211214-es tandcshat6rozat alapj6n felbont6sra kertilt a dr. Kiss Ildik6 csal6dorvossal

megkotott, azErege utca 19-es szdm alatt tal6lhat6 orvosi rendel6 t6rgy6t 1<epez6 2012115453-as

szdmu haszonbdrleti szerzSdds ;

8. A 20211215-os tan6cshat6rozat alapjdn felbont6sra kertilt a dr. S6ndor Margareta

csal6dorvossal megkdtdtt, az Erege utca 19-es sztrm alatt ta161hato orvosi rendelo tdrgydt kdpezo

2005 I 571 -es sz6mt haszonbdrleti szerzod6s;

9. A20211311 -es hatitrozat alapjdn m6dosult a2020151177 -es a Szdkelyfoldi Hirkozldsi

Oroksdg Egyesiilettel megkotott t6rsu16si szeruodes amely drtelmdben az Andrei Saguna, 5 sz6m

alatt tal6lhat6 ingatlan egy rdsze 6tkertilt az egyestilethaszntiatftba;
10. A 20211362 -es tan6cshatttrozat drtelm6ben meghosszabitdsra kertilt az Erddly - Hit

Gytilekezete Egyestllettel megkotott2019l241 -es bdrleti szerzodds. amely titrgya a K6s Kd"roly

utca2l-23 szdm alatttalfihato ingatlan egy rdsze;
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11. A 20211361 -es tan6cshatitrozat alapj6n hosszabit6sra kertilt a Diak6nia Keresztdny

Alapitv6nnyal me gkdtdtt, 2 0 1 6 I 5 625 5 - es szftmi kdlcsonsze rzo des1'

12. A20211398 * es tan6cshatdrozal alapjdn hosszabitdsra keriilt a Cigaretta utca75 -szdm
alatt tal6lhato szolg6lati lak6sok t6rgy6t kdpezo 16 darab oktat6si, egeszs6gtigyi valamit kr"rltur6lis

int6zmdnyekkel megkotott kezeldsi szerzod6s;

f3. A 202f 1459 -es tan6cshatfirozat alapj6n hosszabit6sra keriilt a dr. Serban Felicia

csal6dorvossal megkotott, a Vasile Goldis utca 3-as szitm alatt tal6lhat6 orvosi rendelo targydt

kdpez6 200 5 I 5 60-as sz6mti haszonbdrleti szerzodds ;

14. A 20211460 -as tan6cshatitrozat alapjan hosszabitdsra kertilt a dr. Sz6ke Ecaterina

csal6dorvossal megkotott, a K6s l(6roly utca 78-as szdm alatl talalhat6 orvosi rendelo tdrgydt

kdpezo 200 5 I 5 69 -es sz6mir haszonbdrleti szerzodds ;

15. A 20201431 -es tandcshat6rozat alapiim 231 darab, garfas alatti teniletek tdrgydt

kdpez 6 b drlet i szer zo de s koto ddtt a gar lzstuTaj dono s okk al ;

16. A 20201432 - es tan6cshatarozat alapj6n hosszabit6sra kertilt 199 darab, gardzs alattr

terlil etek tdr gy itt kdpezo haszonb6rleti szerzodds ;

17. A2021151.85, 131,288, 329 es 407 -es tan6cshat6rozatalapjin 53 darab a gar6zsok

alatti tertlettargyat k6pezo szerzSdds irodott 6t;

a Nyilt versenytirgyalis sordn haszonb6rbe adott ingatlanok

1. ,\20211121-es H.T.H. aiapj6n Sepsiszentgyorgy r-nunicipiuma nyiit versenyt6rgyal6st

sor6n haszonbdrbe adta a P[iS David tdbornok sug6rirton tal6lhat6 443 ndg,vzetmdteres terliletet.

Nyflt versenytfirgyalfls sordn b6rbe adott ingatlanoka

1. A 2021119 -es tanircshatttrozat alapj6n Sepsiszentgyorgy municipiuma, nyflt

versenyt6rgyal6s sor6n bdrbe adta a Korosi Csoma S6ndor 5-szdm alatt tal6lhato ingatlan egy

rcszet.

2. A 20211285 -6s tanircshatitrozat alapjdn Sepsiszentgyorgy municipiuma, nyflt

versenyt6rgyai6s sor6n bdrbe adta a Gy6rlbs Gyozo utc6ban, a 39226-os telekkonyvbe

nyilv6ntarlott 1 6 5 ne gyzetmdteres tertiletet.

3. A 20211285 -os tandcshattxozat alapj6n Sepsiszentgyorgy municipiuma. nyilt
versenytdrgyalds soriin bdrbe adta a Gydrths Gyozo utc6ban" a 4\069-es telekkdnyvbe

nyilvrintartott 1 5 0 negyzetmdteres tertiletet.

A Lakrlsgazdrilkodr{si 6s Ktiztertilet FoglaLlsi Iroda tev6kenys6g6nek aktiv ktivet6s6vel a

ktivetkezd eredm6nyekkel zr{rtuk a 2021-es 6vet:

A kozosen vdgzett csapatmunka a Hel-vi Rend6rsdggel a jogtalanul foglalt idoleges

koztertiletek ds haszonbdrleti szerzoddsek tisztdz.its6val sikeriilt idoben t-elsz6litani ds a lej6rt

bdrleteket feliilitani, eziital is novelni a Polg6rmesteri Hivatal saj6t bevdteleit.
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Allami a1apb61 epitett lakdsokra megkotott szerzoddsek sz6ma az elmirlt dvben 9 darab es

a Nernzeti Lak6srigyi Ugynoksdg 6ltal irjonnan megkotott szerzoddsek sz6ma 7 darab volt.
M6dosit6 okiratok szitma a bdrleti szerzoddsek me116, hosszabbit6s, utca 6tcsoporlositds, bdrek

rijrasz6mol6sa cdlj6b6l 557 darab, fizikai szemdl,vek szitmdra 611ami a1apb61 dpitett lak6sok

cdlj6bol 177 darub. ANL-s szerzoddsekre vonatkozoan296 darab, ds jogi szemdlyek esetdben 33

darab fizikai szemelyek esetdben 28 6s koncesszi6s szerzoddsek esetdben ftzikar ds jogi dsszesen

23 darub.

o Ideiglenes kozterrilet foglal6sra kibocs6tott bdrletek szdma9l drb.
o 159 ANL- bdrleti szerzodds

o 140 Allami alapb6l dpitett lakdsok

o 716 B6rleti szerzoddsek a Sz6pmezoi lak6sokra

o 175 Haszonberleti szerzodds fizikai szem6lyek szdmdra

o 80 haszonbdrleti szerzod6s jogi szemdlyek szitmira

A Tulajdonosi T6rsul6sok - Kapcsolafiartfi R6szleg tev6kenys6g6nek aktiv kiivet6s6vel 6s

ko ordin ril6s 6val a kiivetkez6 eredm 6nyekkel zfirtuk a 2021- es 6v et:

o 119 esetben tortdnt kivizsg6l6s ds r,6laszlevdl kiild6s a lakossdg itltal jegyzett

panaszokra,

o 504 szemdly fogad6sa klilonbozo probldmak megold6sa ilgy6ben.

o 148 sz6beli panasz keriilt megold6sra.

o A tulajdonosi t6rsul6sokat nyilvdntarl6 adatb6zis folyamatos liissit6se, a 2021 ev

vdgdre 166 lak6tdrsul6s keriilt bejegyzdsre,

o 59 nyilatkozat kertilt ellenorzdsre;

o A ,,Sepsiszaki" lista elkdszitdse,

o A "Hatod" mag6nerddszet szdmdra 28 k6r6s kertilt tovdbbit6sra, fitk kivfg6sa 6s

nyes6se tiirgyban.

A sepsiszentgyorgyi Szocirllis Trimogatfsi Isazgat6sfg megbizotl vezetdjekdnt, a2021-es

6vben az alabbi szolgdltatitsokr6l 6s eredmdnyekr6l sz6molhatok be:

A szocirilis kedvezmdnyek 6s csak{dtdmogatisi r6szleg:

o szociSlis seg61y - 31 trj dosszi6

o elhal6loz6si segdl,v -
o stirgdssdgi segdly - 17 darab 88.049,44 lej drtdkben

o csaliidi p6tldk -29 LLJ dosszid

A2021-es 6vben nem tortent f'ellebbezds a szoci6lis szolgdltat6sok odaitdldse ellen.
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M6s h6trfnyos esetben levo szemelyek vagy csoportok beazonositisa fj ell6totts6gi ds szoci6lis

vddelmi programok kezdemdnyezdse ds fejlesztdse ce1i6b61 6tlagosan, havonta 950 iovedelem
ndlktili szemdly 6s csal6dot 16ttak el tan6ccsal, akik vaiamilyen t6mogatSst igdnyelteir.

Fiit6stimogatfs nyrijtr[sa a lakfsok fd.ldghzzal; hdenergifval; villamos energifval 6s szilfrd
va gy foly6ko ny tiizel6 anya gokkal tti rtdn 6 fiitds 6re 2021 -b an.

* Osszesit6s 01.01.2021 -31.03.2021 -es id6tartamra

t Osszesit6s 01.11.2021-31.12.2021 - es iddtartamra

.} 6sszesit6s a fiit6sp6tl6kra (supliment) 01.11.2021-31.12.2021- es id6tartamra

A[ami gyermekp6nz 6s gyermeknevel6si juttatrls/tisztinz1 juttatris odait6l6se.

H6nap Kdrelmek szSma 6sszegek

2021 H6energia Fdldgriz Fa Elektromos
iram

Hoenergia FOld96z Fa E,lelitrom

os iirarn

Januiir 0 t7 6 1 3.544 318 240

Febru6r 0 1 I 0 54

M6rcius 0 0 0 0

Ossz. 0 t7 7 I 3.544 372 240

H6nap Kerelrnek szdma Erv6nves osszesek

2021 Hoenergia Fdldg6z Fa Elektromos

6ram

Hoenergia F01dg6z Fa Elektromos

iram

November 18 1 064 7l +1 2.9s 1 9s.300 6',7.200 10.650

December 0 94 87 4 10.050 1.568 1.250

Ossz. l8 l1 58 78 46 2.951 105.350 68.768 11.900

H6nap Kdrelmek sz6ma E,rvdnves osszesek

2021 Hoenergia Fdldg6z Fa Elekromos
6ram

Hoenergia Fdldgaz Fa Elektromos

dram

November 18 1081 84 1 141 180 10.810 1680 34.850

December 0 95 9 97 950 180 2910

6ssz. 718 1176 93 1244 180 1t.760 1860 37.760

TEVfKENYSEG TIPUS SZAM

Kozonsdg ge I val6 tevdkenys69, a gyermekneveld si j uttat6s sal/ o sztonzo j uttatds sal

kapcsolatos adatok ittaddsa ds tandcsadiis kb.3300

Krirnyezettanulmdnyok elkdszit6se 83

A Kov6szna meg5rei kifizetdsi ds szocidlis ellenorzdsi tigynokseg feld irdnyul6 dtiratok
-r az tilamr gyermekpdnzzel kapcsolatos osszesito tabl|zatok 85

A kov6szna megyei kifizetdsi ds szocidlis ellenorzdsi tigynoksdg feld ir6nyul6 6tiratok
-r a g-vermekneveldsi iuttat6ssal/lsztonzojuttat6ssal kapcsolatos osszesito tdbl6zatok 85

Az iratokkal tclrtdn6 kisz61l6s a Kov6szna megyei kifizetdsi ds szoci6lis ellenSrzdsi

tigynoksdghez kb.65
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6vod6s bonok adisa

o 2021 Ovodfs bonok

JANUAR 4l
FEBRUAR 34

MARCIUS 28

APRILIS 37

MAJUS JJ

JLNIUS 26

JULIUS 0

AUGUSZTUS 0

SZEPTEMBER 27

OKTOBER 24

NOVEMBER 27

DECEMBER 25

6ssz 302

A gyermekek 6s fogyatdkkal 616 szem6lyek jogainak v6delm6r6l 6s 6rv6nyesit6s6r6l sz6l6

oszt6ly aktivitf sfnak ktivet6s6vel:

Inform6ci6- 6s tan{csad:{s a fogyat6kos szem6lyek v6delm6t, jogait 6s ktitelezetts6geit illet6en

Inform6cionyirjt6s kb. 3500 kdrv6nyezonek.

Kiilonboz6 jogok igdnyl6s6hez benyirjtott k6rdsek iktat6sa a 44812006 Torv6ny ertelm6ben

Kdr6s Id6szak 0ssz.

Jan. Nov. Dec.

190 2621

A fogyat6kos gyermekek 6s a specidlis tanftrisi m6dszereket ig6nyl6 gyermekek szfmbav6tele

1- A lbgyatdkos gyermekek ds a speci6lis tanitasi m6dszereket igdnylo gyermekek csal6djaival

kotott szerzoddsek

2- Nyomonkcivetdsi j elentesek

1

Maj Jfn. Jfl Aug. Szept. okt.Febr,
l

Mrirc Ap..

/-J J 1 92 1 8 1 265 2t4 213 196203 239 254 241

Id6szak

Nov.Jfn Jfl Aug. Szept. Okt.Jan. Febr M6rc. Apr. Maj

86

0ssz

Dec

l64 4 5
a
J 2 2 18 128 8 4

10 75 12 8 1

28

8 92

L-

P
4t6447

--+---



A szocirilis felm6r6sek elv6gz6se a ktivetkez6 esetekben:

1- A szemdlyes gondoz6 alkalmaztsa

2- A gondoz6si potldh megitdldse

3- A fogyatdkoss6got elbir6lo bizotts6ghoz sztiksdges szoci6lis felmdrds

4- Az irtado igdnyldse

5- Szemdlyes gondoz6k tevdken.v-sdgdnek elienorzdse

6- A gyermekek fogyatdkoss6gi besorol6sa, illetve specidlis tanitdsi m6dszer meg611apit6sa

IdSszak Ossz.

2

J 67 930

207

60

1

224

A gondoz6i potldk kifizet6sdhez sztiksdges iratcsomok ellenorzdse, kitoltese ds ktivetese. A
megit6ldsi ds megsztintetdsi rendeletek ki6llitdsa ds tov6bbit6sa

0ssz.

A Sepsi Helyi Akci6csorrort Egyestilet elnokek6nt kovettem az egyestilet tev6kenysdgeit.

A2021-es dv fobb eredmdnyei a kovetkezok:

2027-ben ndgy workshopot ds kdpzdst szerveztlink p|lydzatfuits ds projektmenedzsment

t6makordben ds a MySMIS rendszer hasznllatttt illetoen.

K6res

tipus
Jan. Febr M6rc Apr. M6j Jun. Jfl Aug Szept. okt. Nov.

8 10 l 7 6 4 6 t4 1 6 6 J 61

11 17 18 27 19 1 6 13 t) 16 17 24 Z3

81 88 88 87 63 72 64 92 l6 79
,1/-)

4 28 19 12 20 18 24 t4 l4 25 t2 14 7

5 8 10 7 6 4 6
a
J 1 6 6 J

Rendelet Id6szak

Jan Febr. M6rc Apr. Mej Jfn. Jtl. Aug. Szept. okt. Nov Dec

i6vrihagy6s 11 17 18 27 t9 16 13 23 t6 17 24 L-1 224

megsztintet6s 8 10 t2 8 11 I 10 B I 12 t8 17 t24

m6dosit6s I 1 1 3

vlsszameno

leges

kifizet6s

1
1
J J 1 8

Ossz. t9 21 ) 
^/_ 38 30 26 ^/_) 34 18 30 ,44 40 359

29

b.t
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A Sepsi HACS strat6gi6j6nak megval6sit6s6ban sz6mitunk a kozosseg t6mogat6sdra ds a

lrelyi szociflis tevdkenyseget vdgzo (civil, onkormdnyzati ds 6llami) szervezetek

egyiittmukodds6re ezert a stratdgiai cdlok ment6n h6rom tematikus munkacsoportot inditottunk

utjtra, melyben egy intenziv kdzos muntridra hivtuk meg partnereinket. A h6rom csoport a

iegfontosabbnak it6lt tdm6ink kord csoportosult, mint kommunikr{ci6, szocirllis szolg{ltatrlsok 6s

lakhat:is.

Sepsiszentgytirgy Helyi Fejleszt6si Terve (HFT)

Sepsiszentgyorgy Helyi Fejlesztdsi Tervdnek elso v61tozata2017 v6gdn volt kidolgozvaa

2018 - 2023-as idoszakra, majd2020 sor6n m6dositottunk a Terven ds a tov6bbi piiydzati kiir6sok

eszerint tdrtdntek. A v6ltoztat6s drintett n6h6ny bear,'atkoz6st is" de fokdnt a koltsdgvet6s

irjragondol6s6n volt a hangsfly, amely dftelmdben az eredetileg 7.106.841 eur6ra tervezett

int{zkedds csomag v6gti1 10.021 .539,17 eur6ra m6dosu1t, a kiilonbs6get pedig az egyes

proj ekteklr ez hozzir endelt onrd sz drtdke adj a :

. POR tipusri projektekre 4,5 milli6 eur6 - infrastruktirra

. POCU tipusir projektekre 2,5 milli6 eur6 - emberi eroforr6s fejlesztdse

amib6l 375 000 eur6 a SEPSi HACS mrikodtet6sdre

o 15.000 eur6 egy6b alap. ami az egyeslilet sajdt projektjeit fedezi

. 3.024.964.17 euro egy6b forr6s, amely a POR tipr"rsir projektek becstilt onrdszdt jelenti

A HFT terv megvalosit6s6ra jov6hagyott, palydzati uton elnyerheto t6mogat6s ugyanirgy

6.625.000 eur6 maradl. ezt az osszeget sikertilt a 2021-es 6vben meghirdetni ds a bedrkezo

p 6,ly lzatokat e ibir6lni.

A Sepsi Helyi Akci6csoporl Egyesiilet a 2020-2021 kozotti idoszakban osszesen 4

palydr;:ati kiir6st tettkozze, amelyre cisszesen 7 projektotletet nyujtottak be a p61y6zok, ebbSl ketto

POR tipusri (infrastrukturdlis fejlesztds) 6s ndgy POCU tipusri (emberi eroforrds fejlesztdse). A 7
benyiritott palyazatbol tulajdonkdppen egy projekt k6tszer kertilt lead6sra, hiszen azadmrnisztrativ

megfelelosdg ellenorzes szakaszthan visszautasitottdk az orszitgos elbir6l6k, igy erre a projektre

irj kiir6st kellett megjelentetniink. Apalyazatok mostani iillapota, tehdt a kovetkezo:

. 4 piiyazat a16irt t6mogat6si szerz6d6ssel rendelkezik 6s elkezdodott a megval6sit6suk (3

POR ds 1 POCU)
o 1 POCU piiydzat t6mogat6si szerzodeset janu6rban irtdk a16, a megval6sit6s hamarosan

kezdodik
. 1 POCU pillyazat a Mysmis rendszerbe tort6no f-eltoltdsi folyamatban van.
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Ez aztjelenti. hogy a kovetkezo idoszakban a Regionrllis Operativ Program (Program

Opera{ional Regional - POR) 9-es prioritfsi tengely6b6l a kovetkezo infrastruktur6lis

f'ejieszt6sek t6mogat6si szerzod6s6tirta al6sepsiszentgyorgy Polg6rmesteri Flivatala ds a Kozponti

Region6lis Ugynoks6g . 2O2I szeptemberdben:

o 50 szoci6lis lakds 6pitdse az Orl<on

o Integr6lt Kozcissdgi Kozpont dpitdse az 6rkon
r 6voda dpitdse az 6rkon

Az Emberi Er6forrfs Operativ Program (Program Operalional Capital Uman -
POCU) 5-iis prioritrisi tengely6b6l a kovetkez6 hum6n er6forr6s fejleszt6sek t6mogat6si

szerzodeset irta a16 a Gyulafehdrv6ri Caritas sepsiszentgyorgyi fi6kja 6s a Diak6nia Keresztydn

Alapitv6ny:

o Integr6lt szolgiltatitsok biztositdsa 800 szemdly szitmira 6rk6n, Szdpmezon ds a Csiki

negyedben, amelybol:
o Mediko-szoci6lis szolg6ltat6sok

o Szoci6lisszolg6ltat6sok
o Oktat6si programok

o Foglalkoztat6si programok

o Munkaero elhelyezdsi programok
o Diszkrimin6ci6 elleneskampanyok
o Felnottk6pzdsi programok
c Csal6dsegitoprogramok

Lakhatis, szakmai tanfcsadfs 6s ktiztiss6g6pit6s - ZIN{G COI{SULTING

A Helyi Feilesztdsi Terv egyik iegnagyobb beruh6z6sa az 50 szoci6lis 1ak6s, amely az

6rk5n dptil, 6s vdrhat6an minimum 200 ember szitmfua fog biztonsiigos ds decens lakhat6si

krirtilmdnyeket biztos itam. F.z nagy vtitozdst gener6l az orkor lakosok 6letdben, azok szdmdra is

akik bekoltdznek a lakdsokba 6s azok szdrnira is, akik a szomszldsdgukban fognak dlni.

Annak 6rdek6ben. hogy az 6titll6s mindl zokkenomentesebben menjen 6s, hogy a lak6sokba va16

bekoltdzds kapcs6n bizonyos konfliktusos hel-vzetek kiaiakulds6t meg tudjuk elozni ds hogy

val6cli, keclr,ezo v6ltoz6st drjtink e1 az orkoi lakotelepen, a Sepsi HACS csapata augusztusban egy

kozbeszerzdsi procedurdt kovetoen szerzoddst kotott aZing Consulting tan6csadoi c6ggel amely a

kolozsv6ri Patardten szerzett mtr tapasztalatokat 6s 1acilit6lt sikeresen hasonl6 folyamatokat. A

megbiz6s cdlja: egy f-e1m6rds, kutatds kdszitdse az orkot kozossdg lakhatdsi igdnyeirol, egy

javaslatcsomag kidolgoz6sa - a kutat6s kovetkeztetdsei alapjfn a szociflis lak6sok

kedvezm6nyezettjeinek kiv6laszt6si m6dszer1an6r6l, vaiamint tan6csad6s" irdpzds ds szupervizi6

biztositdsa a Sepsi HACS facilitdtor csapatdnak a lakhat6si beavatkoz6sok vdgrehajt6sa drdekdben.

Ugl,anakkor munkat6rsaink nyilvdntart6sba vettdk es egy egl,dni nyiivdntarl6si lapot

kdszitettek minden olyan ingatlanrol ds a benne elo csal6dok/egy6nek helyzet6rol" amelyek
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lebont6sra kertilnek az Orkon torldno infrastrukturdlis beruh6z6sok miatt. Cdlunk re6lis megoldfst

ta161ni ezen csal6dok szdm6ra a tov6bbi lakhat6sukat illetoen. legyen az ltmeneli vagy v6g1eges.

Ebben a folyamatban egyelore Sepsiszentgydrgy Polgd.rmesteri Hivatala ds a Szoci6lis Igazgat6s6g

v6ilal aktiv 6s kozvetlen szerepet. mfg a terepen dolgoz6 civil szervezetek koztil a Prospera Sepsi

projekt megval6sit6i v6llalnak kozvetlen szerepet.

UPLIFT program

A Sepsi HACS 2019 ota vesz rdszt az Uplift: politikai innov6ci6 az egyenlotlensdgek

kezeltjsdre a ftatal gener6ci6k 6rdek6ben cimfr nemzetkozi projektben, amely 9 orszitg

rdszv6teldvel za1lik 6s a Horizon2020 t6mogatdsi programon keresztiil kertil finanszirozdsra. A
projekt cdlja, hogy a fiatalokat drinto egyenl6tlensdgeket gener6l6 6s fenntarto kozpolitikai

int6zkedeseket kutassa eur6pai, orsz6gos 6s helyi szinten, valamint, hogy n6gy partner v6rosban

pilot-jellegu akci6tervet dolgozzonkr az egyenlotlensdgek lekrizddse drdekdben. Amszterdamban

a lakhatds terdn tapasztalhato egyenlotlensdgekre vonatkozik az akci6terv. Tallinn-ban a szoci6lis

szolgiitatttsokkal fbglalkozik a pro.f ekt. Barakaldoban a foglalkoztatis a tdma. mig

Sepsiszentgycirgyon az oktat6shozyalohozzifercsre koncentr6l a javaslatcsomag.

Ennek drdekdben, az elmflt egy evben zajlott a kutatiis eur6pai, rom6niai ds

sepsiszentgyorgyi szinten, a vdrosi kutat6s eredmdnyei a pro.iekt hivatalos o1da16n tal6lhat6ak, a

kutatdsban rdsztvevo szerepl6k helyi intdzmdnyek ds szervezetek munkat6rsai voltak. Az akci6terv

kidolgoz6sa 6rdek6ben kdt mr-rnkacsopol't dolgozik p6rhuzamosan: egyrdszt ahi*rfnvos helyzetu

fiatalok csoporlja, akik kdt facilit6tor segitsdgdvel tdrkdpezik fel az 6ltaluk tapasztalt

egyenlotlensdgeket ds hi6nyoss6gokat, mig az int6zmdnyes k6pviselok csoporlja a Suppedito Kf1.

munkat6rsainak vezetds6vel vesznek r6szt egy participativ folyamatban, ahol az 6ltaluk tapasztalt

strukturiilis hi6nyoss6gokathstfvz6k. A probldmatdrkepeket kovetoen k6sztilnek el a cdlfak. majcl

azol< a konkr6t akci6k, amelyeket a kdt drintett csoport kozosen dolgoz ki ds kozosen v6llal.ia a

megval6sit6sukat. Az Uplift projektben tizezer eur6s koltsegvetds 611 a sepsiszentgyorgyiek

rendelkezdsere. hogy a javasolt akci5k koztil neh6nyat megval6sitsanak.

A 2020-as j6rvdnyrigyi helyzet kcjvetkezt6ben az a16bbi intdzkeddseket hajtottuk vdgre, ds

folytattuk a2021-es dvben is:

o A Tega Rt. iital vegzett koztdri fertStlenitds (utak, j6rd6k, buszmeg6llok);

. L6pcsohazakferlotlenitdse;
o Kdzfert6tlenito, majd adagol6 ds kdzferl6tlenito folyaddk kioszt6sa a tombh6zak

ldpcs6h6zainak;

o Lakok r6szdre ossze6llitott csomagok kioszt6sa a karant6n ideje alatt, amely maszkot,

kdzferlotlenitot 6s sajft feleloss6gu kil6r6si nyilatkozatot tartalmazott.

A zoldovezet nyilv6ntart6 alapj6n kovettlik a Kert6szet, TEGA Rt. ds Tulajdonos T6rsul6sok

kcj zcitt me go s ztott zo I dteniletek k arbantartds i m unk iiatart.
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Ellenor segits6gdvel naponta figyeljiik a jdtszoterek javft6si munk6latait. a kozteriiletek

takarit6s6t, az ellenorz6sek sordn minden elofordul6 szabdlytalansagot vagl- gondatlansdgb6l

eredo problem6t sikeresen jelenthetnek.

Koordin6ltam a lak6teriiletek zoldovezeti szdpsdgversenydnek mdsodik kiadds6t, a dijazottak

szttmtra a dijak mellett eg'1 zirt a kerdkp6rt6rol6t is dpitetttink.

A Kozlekeddsi Bizottsdg tagjakdnt javaslatokat fogalmaztam meg (fj kerdkpdrutak ldtesftdse,

vagy a megl6vok m6dosit6sa, gyalogos 6tkelohelyek ldtesitdse, a fizetos n,vilvfnos parkol6si

rendszer bcir ftese):

Szakirod6n kereszttil mind funkcion6lis, mind tulajdonosi szemszogbol, valamint a nyirjtott

szolg6ltat6sok szempontj6b6l kovettem az onkormttn,vzat tulajdonaban ldvo v6llalatokat ds helyi

hatirozattervezeteket kezdemdny ezte az tizemeltetdsi kdrddsekben.

Kdpviseltem az onkorm6nyzatotaz AQUACOV, a SIMD, valamint az OKO SEPSI fejlesztdsi

t6rsul6sokban, ezut6bbinak elnoke is vagyok, tovdbb6 kdpviseltem a v6rost a balatonszentgyorgyi

"Nyiirzdr6" esemdnyen (aug. 27 - 29), 6s a Hajdirszoboszl6n tarlott Teleptilds Szolgaltat6k

Egyestiletdnek kozgytildsdn (nov. 29 *30).

2020-ban foll.tattuk a terinformatikai rendszer (GIS) kidpitdset, amelyre sikertilt feltolteni a

garfzsokra. parkol6he11-ekre. hulladekt6rol6 hel-vekre vonatkoz6 adatokat, 6s folytattuk az utakra.

zoidovezetekre. t6b16kra ds kozlekeddsi jelzdsekre vonatkoz6 adatokat. Ovezeti Renclezdsi Tervek,

illetve hinszttmok feltolt6sdt. A 2021-es dv alatt frissitettiik az elozo dvben bevezetett adatokat.

A 2021-es dvben a kdvetkez6 tervek val6sultak meg:

- A iak6t6rsul6sok szirmirabiztositottr-rnkhozzdferest az adatbdzis kezel6sdre

ds megjelenitdsdre.

- Hozzdferds a tdmbhfzak adatbdzis6nak kezeldsdre ds megielenitdsdre.

- A rasztefi drk6p fri ssitd se S ep siszentgyorg.y kozigazgatdsi terti I etdrol.

A V6rosi Tan6cs hatarczata alapjrin szavazatijog ndlktli elnoki minosdgben reszt vettem a

sport 6s iljrisrigi p6lyflzatokat elbiralo bizotts6g munk6j6ban.

Tovdbb6. rdszt vettem a V6rosi tan6cs 12 soros es 22 rendkivtili tildsen. Rdszt vettem

ugyanakkor a gazdas6gi bizottsag 4l ds a jogi bizottsiig 38 tildsdn. Ezeken osszesen 238

tan6c shatdr o zat-terv ezetet kezdemdnye ztem 6 s mutattam be.

A j6rv6nytigyi helyzetre va16 tekintettel a fogad6or6im az ev nagy rdszdben telefbnon keresztiil

torldntek, amelyen 6sszesen 59 szemdly vett rdszt.

Sepsiszentg,vorgy, 2022. m6rcius 2 i .

T6th-Birtan Csaba,

alpolgirfnester

33


