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Tev6kenysegi besz hmolo

,"0,,;399***,,Till;$,:.:*P,:'. *o,.,. u,6n a
kcivetkezo tevdkenysegeket folytattam :

Tanf cstil6sen kifejtett tevekenys69:
egyetlen kivetellel - piheno szabadsdgorn miatt hi(nyoztam - minden rendes dsrendkivtili. cisszesen 17 tan6cslildsen reszr vettem. a napirenden levo
hatar o zattervezetek et to b b ho zzaszol6s ban v e I eme'yezte nr
oktoberben egy rendes es ket rendkivrili tanacstilesen voltam tilesvezeto
ket tan6csi l-ratarozatot inditvanyoztam: akozigazgatdsi hatarok modosft astfi celzo
nepszavazas' illetve a v6ros kezeldsdben levo izocialis fehiletek elosztasanak
kritdritrmrendszerdt tartalmazo hatirozattervezet (elobbit hosszas vita utan
elutasitast. utobbi egyontetti elfogad6st kapott)
tobb hozzaszolas. illetve kercles a krilonfeleknel

Szoci6lis szakbizottsrigi munka:
a szakbizottsag 12 tilest tartott. rnindeniken reszt vetten-r
teendol<et

ves ellattarn az elndki

a szakbrzottsag elnokekent kezclemenyeztem a szocialis ellatas reformj6t, elso
lepeskent a varos tulajdondban levo szocialis lak6sok eloszt6si rendszerenek
feltilvizs giilatfit. ennek erdekeben ktilon. tobb izben megbeszelest fblytattunk
szakemberekkel. a szocialis ellatasban erdekelt civil szervezetek kepviseloivel, a
polgamlesteri hivatal szakappar6tusdval; tobb szakbizottsagi lilesen dolgoztuk ki
az eloszt6s kriteriurnrendszerdt. illetve atdolgoztuk az iritezmdnyek rnrikoddsi
szab6lyzatat. vagyis az erre vonatkoz o halarozatlervezet t6rzsal yagat
a szakbizo tt s ag b an d o nto tttin k az e gyhitzi tan'to gat6s o k o d a i te I e s dro I

Az Ifjrisrigi es sportbizotts6gban kifejtett tevekenys69:
a szakbizottsag 9 tilest tartott, 4-en vettem reszt. a soron levo
hatdr ozatterv e zete k et ve I em en y ezlem
reszt vettem a rn6sodik felevre kiirt ifjus6gi ds sport-rendezvenyekre vonatkozo
t6mogatasok elbiral asi fo lyarr-ra tftban
dontes az elcsapatok __ kosarlabda, futsal - t6mogat6sarol
a Sepsiszentgydrgy tarnogatia a sportot cirnti l'ratfrozattervezet kidolgoz fnthan
valo reszvetel

A mand{tum igazolo bizotts:ig elniikek6nt:
nrandat u mi gazoltts az d nk ormany zati te sttil et me gal ak u I 6s ak o r
mand6t u migazolits ket irj tanac stag be i ktatdsakor

Egy6b tev6kenysegek:
a Szent Gyorgy-dij odaitelesi kriteriumrendszerenek a kidolg ozasa
a v6rosim6zs iroda felkdresere .iavaslatok megfogahnazasa Sepsiszentgy6rgy
jellegzetessegei t il letoen
a Csipike-ovoda adr-ninisztrativ bizottsagaban valo reszvetel
a Tam6si Aron Szrnhaz vezetoseg. -.nldzsmenttevekenyse genek ertekelese
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