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MAGYAROSI IMOLA.PIROSKA

SEPSISZENTGYoRGYI ONXONUITWZA.TI Kf PVISELO

TEYEKEI\TYSEGI BESZAMOLO _ 2OT3

A helyi kilzigazgatAsr6l szol6 2A0U 215-6s t0rv6ny 51. cikk6nek 4. bekezdese alapj6n a

kozv6lemeny tudom6sara hozom a helyi tanicsban folytatott tev6kenys6gem beszamol6j6t:

A besz6mol6 a 2013. janu6r - december id6szakra vonatkozik

l. Jelenldt:

a. Az Onkormfuryzati testtilet iilesein:

- soros.

- rendkivtili:
11 gyiil6s * 11 r6szv6tel.

12 gyiiles - 11 r6szv6tel.

b. Tev6kenys6gemet kdt szakbizottsigban fejtem ki:
- A teriilefrendezesi, v6rostervez6si, k6myezetvedelmi es turisztikai

szakbircttshgban. 12 gyiilds - 12 r6szvdtel.

- A Kulttra-, tudomfny- 6s tantigyi szakbizottsagban:

16 gyil6s - 15 r6szvetel.

2. Tev6kenyseg:

Az Onkorm6nyzati testiilet tilesein timogattam minden olyan kezdemdnyez6st amely
Sepsiszentgy6rgy fejl6dds6t szolgflta.
A szakbizotts6gok tev6kenysdgein, amelyeknek tagJa vagyok, aktivan reszt vettem.
Igyekeztem hozzAszithsaimmal, megl6tasaimmal a szakbizottsAgok munkaj6t segiteni.

A Teri.iletrendezesi, vdrostervezesi, kdrnyezetvddelmi es turisztilai szakbizottsdg eln6kekdnt
minden h6nap utols6 szerdfjin dsszehivtam a bizotts6g kinevezett tagiait, hogy az
urbanisztikaihathrozaltervezeteket megvitassuk. Munkankat segitette rneghivoukent Birtalan
Csilla varosi fi56pitesz 6s Czimbalmos Csaba virosgondnok is.

Ahatbrozattenvezetek jobb 6tl6tasa 6rdek6ben rdszt vettem a viros 6ltal Osszehivott CTATU
gyiileseken, illetve tObb olyan megbesz6lesen, ahol Sepsiszentgy6rgy kozpontj6nak
italakitixa volt a t6ma.

AKultura-, tudamdny- is taniig;i szakbimttsag Osszehivott gyiil6sein reszt vettem.
A sepsiszentgydrgyi vdgzi5s diikok eredm6nyeit m6ltat6, elismer6 Szentglorg/-iisztdndij
elbir6l6 bizottsrlganak tagja voltam.



A hehi tanfcsot k& oktatasi int6rn6ny, aPlugor SdndorMiiveszeti Liceum es a Benedek Elek

fivodo vezet6tan6cs6ban kepviselenl ha igeny volt ri a gondokat tovibbitottam a megfelel6

szervek fel6.

Reszt vettenr a sepsiszentgyorgyi 6nkormanyzat Utcaniwdd bizonsdganakgyiilesein is.

3. Egy6btevdkenys6g:

Alkalmam volt kepviselni a helyi tanicsot a SEEMIG lrutatisi programhn, melynek

c6lja D6l-kelet Europa szimos orszagiiban a ki- es visszavindorlis vizsg6lata.

SepsiszentryOrgy Onkorrnanyzata partnerk&rt vett resa ebben a felmdresben.

Virosunkat- k?pviselve, reszt vettem a kiskunhalasi v6rosnapokon, illetve a

Mosonmagyar6rtron megrerdezett ,,Szent IsWin1 tilrneps6gen az emlitett telepiil6sek

el6ljir6inak meghiv6sira, ho"riiiralva tesw6rteleptilei kapcsolataink 6pol6s6hoz,

meger6sites6hez.

A tovibbiakban is legiobb tudisom szerint fogom v6gezrri feladaEimat, kezdem6nyezni

fogolq illetve tamogatni olyan elk6pzel6seket, amelyek varosunk fejl6deset biztositjak.
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