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KLAruK ATTILA - onkormanyzati kepviselo,
az RMDSZ-frakci6 vezetoje

Szakbizottsagok:

Oktatasi, Muve16desies Tudomanyos Szakbizottsag,

Szocialis, Egeszsegiigyi es Egyhazugyi Szakbizottsag.

"Bent a tanacstalansag az ur. PUpos a padl6 az ala soport dontesekt61, rojtos a

szebbik-}obbik resz csizmaszara a ra mert tenyercsapasokt61, a mestergerendar61

megfaradt filrt6kben 16gala a csip6s sz6hagymak lilajilzere. He}, hoI vannak azok a szep

pillanatok, amikor meg a tisztelt kupaktanacs sorban !lite meg a csik6to}asnak hatQrozat

reven kinevezett tokot, amikor meg kozosen mutogattak a ludverc kepebe bu}t

sarkanygyikra? Bizony, lemosta azokat a Debren gatkerll16 vize. Hord, horda, hordaIek."

A helyi k6zigazgatasr61 sz6162001. evi 215-6s t6rveny 51. cikkenek

4. bekezdese alapjan, a k6zvelemeny tudomasara hozom a

Sepsiszentgy6rgy helyi tanacsaban 2011-ben folytatott tanacsosi

tevekenysegem beszamo16jat.

I. A tanacsban folytatott tevekenyseg:

Az ev folyaman 22 soros, illetve rendkiviili tanacsiilesen yettem

reszt, a napirenden lev6 t6bb mint 300 hatarozattervezetet

velemenyeztem es k6zvitara bocsatottam bizonyos kerdeseket. Bizottsagi

tagkent k6zvetleniil foglalkoztam a hatranyos helyzetu polgarok szocialis

problemaival, aroma tanu16k erdem6szt6ndijaval, a k6zrend es a

k6zbiztonsag kerdesk6revel, a varosi muvel6desi intezmenyek

muk6desere es tevekenysegere vonatkoz6 tervezetekkel, a muve16desi

palyazatok uJ kiertekelesi szabalyrendszerevel, valamint b6vii16

temak6reivel, a tanacs es a polgarmesteri hivatal altal felkinalt



kituntetesek (Sepsiszentgyorgy - 550 eves yaros) es dijak megitelesenek

m6dozataval, a donteshozatali atlat6hat6saggal, a yaros altaI fenntartott

mlive16desi intezmenyek mlikodesevel, a civil szervezetek tamogatasi

rendszerevel, az oktatasi intezmenyek bizonyos problemaival az uj

tanugyi torveny tukreben (beiskolazas, kulonboz6 intezmenyek

osszevonasanak kerdeskore, a szerkezeti atalakitasok stb.).

Reszt yettem kU16nboz6 kiegeszit6 bizottsagokban is

Kozbiztonsagi es Kozrendi Bizottsagban, a Tamasi Aron Szinhaz

Konzultativ Tanacsaban, a mlive16desi paIyazatokat felevente e1biraI6

bizottsagban, a Labas Haz egyes he1yisegeinek hasznalatba adasar61

dont6 bizottsagban, aroma szarmazasu tanul6k erdemosztondijat

elbiral6 bizottsagban, kulonboz6 unnepi rendezvenyeket szervez6

bizottsagokban.

Tarsszerz6 voltam tobb hatarozattervezet eseteben, modosit6

javaslatokat fogalmaztam meg tervezetekre, szamos hozzasz6lasom volt

kozerdekli tema..k.kalkapcsolatosan.

Ami a ku16nboz6 politikai alakulatokkal torten6 egylittmlikodest

illeti, elmondhatom, sikerult megtartani a teljes fizikai ketharmados

magyar tobbseget az onkormanyzatban. Persze lelki, szellemi es egyeb

"talmi" osszetartozas-erzesr61 keveset beszelhetunk, azt elegge kisoporte

550 eves tudatunkb61 az id6, az orok koztisztasagi vaIlalat. A

papirgalacsinnal val6 dobaI6zas, a hajtepes 6vodai es kisiskolai szinten

lehet akar a szavakkal meg ki nem fejezhet6 szimpatia, a bimb6z6

szerelem jele is. Az id6kozben a ket szambe1ileg nagyobb frakci6

viszonyara jellemz6ve val6 sardobalas es lajbitepes azonban mindent

jelenthet, csak bimb6z6 szerelmet nem. Az olykor dobhartyavegre kapott

tomeny pengevaltasok pedig azt jelzik, hogy gyonyoruen lekepezlink egy

tobbsegi tarsadalmat, az egyenkent nazaretit mond6 ajkak egysegesen

mindig Barabbast kiaItanak, es fel6, hogy ez ezutan sem fog vaItozni. Az

egyszerre lenyomott fek- es gazpedal ellenere fejl6dik a yaros. A tobbit

meg hadd ovezzecsend ...
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II. A szakbizottsagokban kifejtett tevekenyseg:

A fent emlitett id6szakban rendszeresen reszt yettem a fent emlitett

ket bizottsag gyillesein (27). Aktivan hozzajarultam a napirendi pontok, a

t6rvenytervezetek es iratok megvitatasahoz, veglegesitesehez, minden

napirenden szerep16anyag kapcsan.

III. Tovabbi tevekenysegek:

• Helyi tanacsoskent, sajat kezdemenyezesre, nehanyszor talaIkoztam a

roma k6z6sseg uj kepvise16jevel, eszreveteleimet k6zvetitettem a

Szocialis, Egeszsegiigyi es Egyhazugyi Szakbizottsag, illetve a

polgarmester ur iranyaba.

• Testvervarosunk, a felvideki KiraIyhelmec polgarmesterenek

meghivasara, Sepsiszentgyorgy yaros kuld6ttsegenek tagjakent reszt

yettem a yaros unnepsegen (szeptember).

• Mosonmagyar6var polgarmesterenek meghivasara, Sepsiszentgy6rgy

varosanak a polgarmester ur altaI vezetett kuld6ttsegi tagjakent reszt

yettem a ket yaros k6z6tt megk6tesre javasolt testvervarosi szerz6dest

e16keszit6munkalatogatason (december 1-3.).

• A Varadi J6zsef Altalanos Iskola vezet6tanacsanak tagjakent aktivan

reszt yettem azokon a gyilleseken, arnelyre meghivtak.

• A H6feherke Napk6zi vezet6tanacsanak tagjakent aktivan reszt yettem

azokon a gyilleseken, arnelyre meghivtak.

• Reszt yettem a Szentgy6rgy Napok alkalmaval rendezett kulturalis het

koncepci6janak kidolgozasaban, mint megbizott helyi tanacsos.

• A Pro Urbe Bizottsag tagjakent reszt yettem a bizottsagi u.leseken.

• T6bb osszej6vetelen, emlekunnepelyen, esemenyen yettem reszt a

Varosi Tanacs es a Polgarmesteri Hivatal kepviseleteben.

Sepsiszen tgy6rgy,

2012. januar 27.
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