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TEVEKENYSEGI BESZAMoT6 - zolg

Kelemen Szililrd P6ter - onkormdpy zati kepvisel6, Sepsiszentgy<irgy

A 2013-as 6vben is r6szt vettem minden onkormdnyzatitesttileti til6sen.

Ugy u 13 rendkiviili iil6sen mint a 11 havi soros til6sen.

Mint legfiatalabb megv6lasztott k6pviselSje Sepsiszentgyorgynek a 20L3-as

6vben is azl\isAgi 6s Sport bizotts6g volt ahol a legtobb munkdt kifejtettem.

A L8 alkalommal osszehivott ifjris6gi szakbizottsAgi gyiilesekb6l L7-envettem

rdszt.

A Sepsiszentgyorgyi ifjrisrigi szervezetek 6let6ben fontos pontk6nt jeloln6m

meg azlfjris6gi Alap l6trejott6t.

Az lfirtsigi Alap kezdem6ny ez6je voltam.

A bizottsdg az alap l6trejotte el6tt egy konzult6ci6ra hfvta meg a v6rosban

miikod6 ifjfs6gi szervezeteket.

V6lem6nyem szerint ez az alap a jov6ben kiemelked6en fogja tudni segiteni a

varosban miikod6 ifjris 6 gi szew ezetek munk6j 6t.

Folyamatosan tartom a kapcsolatot az ifjrisdgi szervezetekkel, 6s igyekszem

megolddst tal6lni gondj aikra.

Azl\l6sigi 6s Sport bizottsilgfeladatkor6hez tartozik a sportpillyAzatok meg

vitatat6sa es elbkilAsa ahol szint6n r6szt vettem.

A mand6tumom kezdete 6tatagSa, titk6ra voltam a jogi szakbizotts6gnak

amely 9 ii16s6b61S-an voltam jelen.

Itt megvizsg6ltunk minden hathrozattervezetet jogi 6s szakmai szempontb6l

miel6tt testiilet e16 lett volna terjesztve.

A testi.ilet dont6se alaplSnezt a munkfit aGazdas6gi szakbizottsdgban

folytatom, ahol szint6n hidnytalanul r6szt vettem mind a 15 rildsen fenntartva

elk6pzel6seimet a v6ros gazdasilga 6rdek6ben.



P6ldak6nt emliten6m meg a Tam6si Aron Sztnhilzkolts6gvet6s6t, a Nez Perce

kutyamenhely fen tarthat6s6 gilt, gazdasiigi strat6gi6k kidol gozilsdt.

20L3 december6ben inditottuk ritnak azOnP6nz6nek Itthon van Ert6ke cimii

programot, kcizosen a H6roms zeki l\:drsilei Tandccsal@AHf ) melynek c6lj a

felhivni a figyelmet a Sepsiszentgyorgyi lakosok hazaiv6s6rldsiinak

fontossdg6ra.

A szervez6 csapattal tobbszor is bent j6rtunk Brass6ban ahol sz6r6lapok

segits6g6vel hivtuk fel a Sepsiszentgyorgyiek figyelm6t a koltekezds

helyszin6nek pontos kiv SlasztAsilr a.

Onkormrinyzati k6pvisel6i mivoltomb6l kifoly6lag kinevezett ta$a vagyok a

Nicolae Colan 6ltal6nos iskola 6s a Constantin BrAncugi technol6giai liceum

vezetl tan6cs6nak, ahol az iskola kozigazgat6si 6s gazdasilgiprobldm6ira

keresti.ink megold6st.

V6lem6nyeztem kiilonboz6 helyzeteket, probl6m6kat amelyeket

tov6bbftottam a v6ros vezet6s6g6hez a megoldds 6rdek6ben.

R6szt vettem a Mikes Kelemen Elm6leti Liceum 2012-2013-as tan6vnyit6j6n.

Testv6rv6rosi kapcsolatokat 6polva k6pviseltem Sepsiszentgyorgyot

Kecskem6ten a Kecskem6t V6ros Napja cimii rendezv6nyen.

Itt a v6ros kulturdlis programjain vettem rdszt, a Sepsiszentgyorgy 6s

Kecskem6t kozti kapcsolatot er6sitetti.ik meg.

Tagja voltam a2013 M6rcius 15 szewez6 csapat6nak ahol a nemzeti

iinnepi.ink pro gramj iinak ki alakitatds6ban se g6dkeztem.

A tov6bbiakban is aktivan fogok dolgozni Sepsiszentgyorgy,l\:6silga,

gazdasilga, kultrir6j a 6rdek6ben.

Kelemen SzilfudP6ter


