Tanácsosi beszámoló 2016 –2020

A tanácsosi tisztséget 2016 június hónap folyamán foglaltam el és a kollégák bizalmat szavaztak és
megválasztottak a Kolozs Megyei Tanács Oktatás és Kultúrális Bizottságának elnöki posztjára is.
Az elmúlt 4 év rengeteg kihívás elé állított ebben az új pozícióban, aminek igyekeztem tudásom szerint
megfeleni.A hatékony munka egyik permanens kerékkötőjének az adminisztráció nehézkességét
találtam, ami megyei szinten is állandó probléma, rengeteg megoldandó feladat szül rögtönzést és
kényszermegoldások alkalmazását. Ezen akadályok átlépéséhez, megétéséhez óriási segítséget
nyújtottak a már többszörösen megválasztott, a megyei tanácsban már régebb óta dolgozó kollégák.
Fontosnak tartom elmondani, hogy egy olyan jó és operatív csapat alakult ki, ahol a
véleménykülönbségek és a viták is mindennaposak voltak ugyan, de a cél közös volt, mindenki
kostruktívan állt hozzá a megoldandó feladathoz, az előttünk álló problémához. Éppen ez adja ennek a
csapatnak az erősségét, hogy az esetleges véleménykülönbségek ellenére is nagyon egységes és
fegyelmezett frakciómunka zajlott, ahol mindenki nagyon precízen végezte a munkáját. Külön ki kell
emelnem, hogy a hatékony munkavégzés egyik alappillére az volt, hogy az alelnöki pozícióból minden
adodó alakalommal pontos tájékozatást kaptunk az aktuális helyzetről.

Úgy gondolom, hogy sikesesen tudtuk képviselni a közösségünk érdekeit, ami anyagiakban a
költségvetési visszaosztásban és a pályazati pénzek lehívásában mutatkozott leginkább meg.
További fealadatnak tartom, hogy a várossal egy olyan stratégiában tudjunk megegyezni, hogy
ne ugyanazokat az intézményeket finanszírozzuk adott esetben.
Sikerként könyvelem el, hogy civil szervezeteinket rendszeresen támogatni tudjuk , minden
évben az évi keretösszeg legalább felét magyar civil szervezetek kapták meg. Sajnos ezalól
kivételt képez az idei év, ahol a világjárvány terjedésének megakadályozására, védekezésre
lettek átcsoportosítva ezek az összegek.
Véleményem szerint a megye infrastruktúrája látványosan javult az elmúlt négy évben, akár az
úthálózat javítását, akár a vízhálózat hozzáfétrhetőségét tekintve.
Fontosnak tartottam, hogy lehetőségeimhez mérten részt vegyek a megye településeinek
kultúrális eseményein, hogy tájékozódni tudjak az aktuális problémákról, szükségletekről és
lehetőségekről.
Az Oktatási és Kultúrális Bizottság elnökeként pedig különösen fontos feladatomnak tartottam
a magyar oktatást minden szempontból támogatni, és elmondhatom, hogy az elmúlt négy évben
sikerült egy aránylag stabil iskolai keretszámot tartani, ami sokszor komoly kihívások elé
állított. Külön köszönöm Török Zoltánnak, hogy ebben önzentelnül a segítségünkre volt.

