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Csatl6s Linzlo - Sepsiszentgyorgy onkorm6nyzati k6pvisel6

A helyi kozigazgatfrsr6l sz6l6 20011215. szSmi

alapjin, a kozv6lem6ny tudom6s6ra hozom a

folytatott tanicsosi tev6kenys6gem besz5mol6j5t.

jrinius - december idOszakara vonatkozik.
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torvdny 51. cikk6nek 4. bekezd6se

Sepsiszentgyorgy helyi tan5cs6ban

Az alilbbi beszSmol6 a 2012-es 6v

A 2012-es 6v 13 rendkivtili 6s soros megrendezett testiileti iil6s6b5l mind a 13

alkalommal r eszt vettem.

Onkorm6nyzati k6pviselSi tev6kenys6gemet a testiileti til6seken 6s k6t szakbizottsiryban

fejtettem ki az eglszslgiigyi, szoci6lis 6s vallfsiigyi szakbizotts6gban 6s az ifiris6gi 6s

sport szakbizotts6gban. Eg6szs6gtigyi, szoci|lis 6s vall6siigyi szakbizottshg gyril6sein 11

alkalomb6l 10 gyiil6sen, azrflusSgi 6s sport szakbizotts6g gyril6sein 15 alkalomb6l 14

gy[i16sen vettem r6szt.

Az egeszslgrigyi, szoci6lis 6s vall6siigyr szakbizotts6g gyrildsein, a soron kovetkez6

hattnozattervezeteket v6lem6nyeztem. Felt6rk6peztiik a csiki negyedben 16v6 szoci6lis

lak6sok helyzettt, az ott 6l5k kortilmenyet, majd az Oltmez6 utcai lakSsokba val6

6tkoltoz6siikre vonatkoz6 megold6sok javaslat6n dolgoztunk. Tobbszorosen

meglftogattuk a Zathurecky Berta Id6sek OtthonSt, felm6rttik az ott 6l6k helyzet6t, majd

a jov6ben sztiks6gesnek tartott javaslatokat fogalmaztunk meg, az rntlzmeny mrikdd6s6re

vonatkoz6an.

Az ifiris6gi 6s sport szakbizottsiryban hatirozattewezeteket vitattunk meg 6s

v6lem6nyeztiink, fel6venk6nti ifiirsfgi 6s sport phlyilzati iratcsom6k elbirillfsfban vettem

r6szt. A Sepsiszentgyorgyi sportegyesiiletek vezet6ivel gyril6seztiink, felt6rk6peztiik a

sportegyestiletek ig6nyeit, neh6zs6geit, dolgoztunk 6s dolgozunk ezek megold6s6n. A

v6ros tulajdon6ban lev6 kazSnhhzak SIlapotitt a felm6rttik, sport bdzisra val6

6talakit6sukat javasoltuk, melyre pozitiv p6ldak6nt az Adrenalin S.E.-vel elkezdett



egyiittmrikod6st emliten6m meg. Fontosnak tartom az aktiv kapcsolatot 6s p5rbesz6det a

v6rosban mrikod6 i{irs6gi 6s civil szervezetekkel, ezert kozosen tan6csos koll6g6immal,

kerekasztal besz6lget6st kezdem6nyeztiink, amelyen az emlitett szervezetek kdpviseloivel

tal6lkoztunk novemberben.

R6szese voltam a Mosonmagyar6vhna

deleg6ci6j 6n ak, ezen l6togat6soknak fontos

meg6rz6s6ben 6s meger6sit6s6ben.

Az onkormhnyzat a Nez Perce Egyesiilettel karoltve

kutya menhelyet, amely feliigyel6 bizottsflghnak

kezdem6nyezttink a menhelyen, felt6rk6peztiik a

tov6bbitottuk a dont6shoz6 szervek fe16.

6s Cegl6dre lirtogat6 v6rosi kiildotts6g

szerepe van a testv6rv5rosok kapcsolathnak

mrikodtet Szlpmezon egy k6bor-

vagyok a tagtra. Terepszeml6t

saj6tos probl6m6kat, amelyeket

Allom6s negyedi lak6k6nt, fontosnak tartom, hogy ez a rlsze is a v6rosunknak

felzfnkozzon 6s hasonl6an a tobbi negyedhez a fejl6d6s :iitj|ra l6pjen, ez6rt szoros

kapcsolatot 6polok a negyedben 616 emberekkel, hogy hat6konyan tudjam k6pviselni

e lk6p z el 6 s e rket az onkorm6nyz ati dont6 sh o zatalb an.

A tov6bbiakban legjobb tud6som szerint kiv6nom szolg6lni a vdrosi onkorm6nyzat

munk6jdt, valamint aktiv kapcsolatot kiv6nok fenntartani a megyekozpontban mtikod6

ifiirs6gi 6s civil szervezetekkel, a hat6kony munkav6gz6s 6rdek6ben.
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