
Vargha Mihaly- Bela helyi tanacsos 2012. evi
tevekenysegi beszamo16ja

A 215/2001 helyi kozigazgatasi torveny 4. bekezdesenek51. cikkelye
ertelmeben, helyi tanacsosi min6segemben kozzeteszem 2012. evi
beszamo16mat.

1. A gyuleseken val6 tevekenysegem

Helyi tanacsosi min6segemben 2012. jUnius 28- december 31 kozotti
idoszakban, a tizenharom meghivasb61 kilenc uIesen yettem reszt,
amelyboI negy rendes es negy rendklvtili tamicsiiles. A tanacsiilesekr61,
valamint a ket szakbizottsag (muve16desi-, tudomany- es taniigyi,
valamint teriiletrendezesil vclrostervezesi, komyezetvedeimi es turisztikai
szakbizottsagok) kizar61agmunkahelyi kotelezettsegeint es elfoglaltsagaim
miatt hianyoztam.

Szavazataimmal tamogattam minden olyan kezdemenyezest, amelyet ugy
iteltem meg, hogy varosunknak es a benne eia koz(;)ssegnek a
harmonikus fej16deset elasegiti.

Igazgatoi irodambanket polgcirtarsam keresett meg tanacsosi
min6segemben: az egyik a vMoshan kialakitand6 munkalehet6segek utan
erdek16dOtt, egy masik polgartarsam a nem ko1'ttlanyzati jogi szemelyek,
egyesiiletek velt finanszlrozasi rendellenessegeire hfvta fel a figyelmemet.

2. A szakbizottsagokban kifejtett tevekenysegem

2012-ben ket bizottsagnak voltam tagja:

1. A 4. szamu, muve16desi- ..tudomany- es tanugyi bizottsag, ebben
bizottsagi elnok vagyok.



2. A 2, szama teruletrendezesi, varostervezesi, komyezetvedelmi es
turisztikai bizottsagban rendes tagkent tevekenykedem.

Mindket bizottsag munkalatain 4-4 alkalommal volta.m jelen.

A 4. szamn, muveI6desi-, tudomany~ es tanugyi bizottsagban Sztakics Eva
poIgarmester helyettes asszonnyal harom rendben yettem reszta Tamasi
ATonSzinhAz vezerotanacsi tllesem, egyszer a bemutatkozo,
helyzetfelmero iilesen, ketszer pedig a szfnhaz koltsegvetesi es mtikodesi
problemamak orvoslasara osszehivott iileseken,

A tanacsos kollegaimmal k020sen kef munkanapon korbejartuk a varos
tanintezmenyeit, az 6vodat61 a gimnaziumokig, hogy helyszfnen
tajekoz6djunk a varosi koltsegvetesbe sorolt intezmenyek va16s gondjair6I,
eredmenyeir61, a beruhazasok allasasr61, a gyerekek es a nevelok
munkakorUlmenyeirol Szemely szerint 14heJyszinen jartam es egy
roppant tanulsagos tevekenysegnek tartom az ilyen jellegii
kezdemenyezeseket.

Mint helyi tanacsosaz Ady Endre Uceumert £elelek; resztvettem az iskolai
evkezdesen, hosszasanelbeszelgettem az isk01a igazgatojaval az
inrezmeny gondjair61-bajair61, majd bemutatta az iskola f6bb objektumait,
a tantermeket.

Az utcanevad6 bizottsag tagja is vagyok" egy esetben vettemreszt iilesen,
mely alkalommal a bizottsag a kv6rum hianya roiatt donteskeptelen volt.

A 2 sz. terilletrendezesi, varostervezesi, komyezetvedelmi es turisztikai
szakbizottsag negy iilesen vettem reszt, ahol a problemahalmazb61 kitftnt a
szepmezei ipari park letesiteseert beinditott adminisztrativ lepesek
megtetele, amelyet pozitiv iranyba sikeriilt kimozditanunk.


