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A TANACSBAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG

2012 jfnius6ban tettem le az eski.it a sepsiszentgydrgyi cinkorm6ny zatban.

Jelenl6t: a beiktat6som 6ta eltelt fdl ev alatt l3 tan6cstildsre kertilt sor, melyek mindenikdn r6szt
vettem (ebb6l 5 rendes ds 8 rendkfvi.ili tan6csiilds volt). Szavazatommal t6mogattam minden
olyan hat6rozattervezetet, amely Sepsiszentgydrgy fejlodds6t szolgtilja.Nem t6mogattam azokat,
melyekr6l ugy ereztem, hogy nem kdpviselik a polg6rok drdekeit.

R6szt vettem a Szent Gyiirgy Osztiindijra benyrijtott pitlyfnatok elbfr6l6s6ban, <it tehetsdges
dirik rdszesiilt t6mogat6sban az cjnkormlnyzat r6sz6rol. A kultur:ilis p6ly6zatokat elbir6l6
bizotts6g ds a roma szirmazhsri iskoldsok dsztondij6t elbfr6l6 bizotts6g tagia vagyok.
Kdpviseltem az onkorm6nyzatot a TEGA kiiztisztasdgi v:illalat vezetotan1cs6nik tildsein, ahol
kdt iildsre keriilt sor az elmIlt fel 6vben.
Az dnkormdnyzat reszerol a Nicolae Colan Iskoldval, a pinocchio Napkriziotthonnal ds a
Hamupiptike 6voddval val6 kapcsolattart6s a feladatom, hamar sikertilt megoldani ndh6ny rdgi
gondot. Rdszt vettem a tandvnyit6n, tolm6csolva a tan6roknal<, di6koknuk .r sziiloknek az
onkorm6nyzat izenetet. Rdszt vettem a v6ros iskol6inak ds 6vod6inak l6togat6s6n, t6jdkoz6dtam
gondjaikr6l.
A Sepsi Sic Egyesiilet alapit6 tagja vagyok, az egyesiilet cdlja a sportdlet, kiemelten a noi
kos6rlabdacsapat t6mo g atdsa.
Az Adrenalin Egyestiletnek odaitdlt kazfnhLz esetdn feliigyelo szereppel biztak meg.

1 N.., Perce Egyesiilet 6ltal miiktidtetett sz6pmez6i kutyamenhely feliig-yelete is a
hat6skorcjm, kdtszer liitogattam meg ds tljekoz6dtam gondjaikrol, a tandcsban is felsz6laltam a
k6borkutya-prob 16ma me gold6s6nak drdekdben.
Kily6n 6s Szotyor falvak falufelel6st viilasztottak, jelen voltam az <inkorm6nyzatkepviseletdben
a v filasztds lebonyo I it6s6n6l.
Rdszt vettem ds k6pviseltem Sepsiszentgy<irgyrit Cegl6d tesfv6rtelepiil6s v6rostinnep6n,
Csikszeredfban pedig az Onkorm ilnyzati Kupfn oregbfteltiik a v6ros hirnevdt.



A fogad66rr{kat havi rendszeresseggel az EMNT irodSban taftottam, de sok miis alkalom nyllta
polg6rokkal valo tal6lkozasra, gondjaikr6l rendszeresen feljegyzdseket kdszftek ds kozbenj6iok a
megold6suk drdekdben.

SZAKBIZOTTSAGOK

Az <inkorm ttnyzat keretdben kdt szakbizottsiigban tevdkenykedtem.

Ifjrisfgi 6s sportbizottsdg

Itt 6n tdltdm be az elndki tisztsdget, cjsszesen 15 alkalommal iilt
v6 I em 6nye zzik az i I ri s ri g i d s sp ort temiljfi hat6r o zatterve zete ket.
Megbeszdldseket folytattunk a nagyobb sportegyesiiletek vezet6ivel,
nehdzsdgeket.

ossze a bizotts6g.

feltdrk6peztiik a

Elbir6ltuk a bedrkezett pllydzatokat, melyekkel t6mogattuk a v6ros ifris6gi es sportdletdt,
cisszesen mintegy 300.000 \ejbol gazdllkodtunk a II. feldvben.
Megtekintetttink kdt, a v6ros tulajdondban levo kazdnhlzat melyeket sportegyestiletek fognak
felirjitani ds hasznositani (Adrenalin - mufalmilszfis ds Electric a - asztali i"nir.j.A bizotts6ghoz beerkezo ki.ilonbozo kdrdseket, petici6kat lehetosdgeink fliggvdnydben
megoldottuk vagy a tan6cs eld terjesztettijk. Kev6r uit6r kdrdds volt, kinszenzussal sikeriilt
megoldani ezeket.

SzociSlis 6s egyhdziigyi bizottsfg

A bizotts6g 1l alkalommal tilt ossze, 9 alkalommal voltam jelen.
Rdszt vettem a Zathureczky Berta dregotthon, a szoci6lis dtkezde, a Sing-Sing , az Erege utcai
S zoci 6l i s lgazgato s6g lfto gatfs6n.
Megtekintettiik a viiros kultur6lis intdzmdnyeinek juttatott, fjonnan befejezett szoci6lis lak6sokat
a Cigaretta utc6ban.
A Sing-Sing kikciltdztetdse kapcs6n 6ttekintetti.ik a szoci6lis csal6dok dosszidit, elkezdodott az
dpiilet kitiritdse.
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