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MAGYAROSIIMOLA-PIROSKA

SEPSISZENTGYORGYI ONKORMANYZA TI KEPVISELO

TEVEKENYSEGI BESzAMOLO - 2012

A helyi kozigazgatasr61 sz616 200 11 215-os tOrveny alapjan a kozvelemeny tudomasara
hozom a helyi tanacsban folytatott tevekenysegem beszamol6jat:

A beszamol6 a 2012. junius - december id6szakra vonatkozik.

l. lelenlet:

A helyi tanacs h6nap vegi soros gyulesei:
A helyi tanacs rendkivlili gyiilesei:

5 gyules - 5 reszvetel.
8 gyUles - 6 reszvetel.

Teri.iletrendezesi, varostervezesi, kornyezetvedelmi es turisztikai szakbizottsag:
5 gyiiles - 5 reszvetel.

Kultura-, tudomany- es tantigyi szakbizottsag: 5 gyiiles - 5 reszvetel.

2. Tevekenyseg:

A Helyi Tanacs gyUlesein tamogattam minden olyan kezdemenyezest, amely
Sepsiszentgyorgy fejl6deset szolgalta.

A szakbizottsagok tevekenysegein, amelyeknek tagja vagyok, aktfvan reszt yettem.
Igyekeztem hozzasz6lasaimmal, meglatasaimmal a szakbizottsagok munkajat segiteni.
A Teruletrendezesi, wirostervezesi, kornyezetvedelmi £is turisztikai szakbizottsag elnokekent
minden h6nap utols6 szerdajan osszehivtam a bizottsag kinevezett tagjait, hogy az
urbanisztikai hatarozattervezeteket megvitassuk. Tobb hatarozattervezet koztil is kiemelked6
a szepmez6i ipari park letesiteseert elinditott adminisztratfv Jepesek.

A Kultura-, tudomany- es tanugyi szakbizottsag osszehivott gyUlesein reszt yettem.
2012. juliusaban jelen voltam a "Tamasi Aron" vezet6tanacsa altai osszehivott talalkoz6n,
ahol az uj, 2012 6szet61 bevezetett, berleti rendszert beszeltilk at. A sepsiszentgyorgyi
tantigyi intezmenyek val6s helyzetenek, problemainak felmerese, megertese vegett, reszt
Yettem 2012 6szen azokon a talalkoz6kon, amelyek soran a ki.ilonboz6 intezmenyek
igazgat6ival talalkoztunk szemelyesen.
A sepsiszentgyorgyi vegz6s diakok eredmenyeit meltat6, elismer6 Sepsiszentgyorgy-
osztondij elbiral6 bizottsaganak tagja voltam.



A helyi tamicsot ket oktatasi intezmeny, a Plugor SrindorMiiwiszeti Liceum es a Benedek Elek
Ovoda vezetotanacsaban kepviselem. Tovabba a Gadri Ferenc riltalrinos iskola, Arvricska-,
Karasi Csoma Srindor-, valamint a H6feherke 6voda eseteben az oktatasi minosegbiztosftasi
bizottsag, helyi tanacs altaI kinevezett, tagja vagyok.

A sepsiszentgytirgyi onkormanyzat utcanevad6 bizottsrigrinak munkajaban is reszt Yettem,
mint titkar.

3. Egyeb tevekenyseg:

Sepsiszentgyorgyot kepviselve, reszt Yettem a Mosonmagyarovaron megrendezett "Szent
Istvan" i.innepsegen, hozzaj aru Iva testvertelepi.ilesi kapcsolataink apolasahoz,
megerosftesehez.
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