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A TANACSBAN FOLYTATOTT TEYEKEI{YSEG

Jelen!6t: a 2013-as esztend6ben 20 tanilcsiil6sen vettem r6szt (ebb6l 12 rendkfviili i.il6s volt).
Szavazatommal tdmogattam minden olyan hatfurozattervezetet, amely Sepsiszentgydrgy
fejl6ddsdt szolgdlja. Nem tdmogattam azokat, melyeknil :figy ereztem,hogy nem kdpviselik a
polgarok 5rdekeit.

R6szt vettem a Szent Gydrgy Oszt0ndijra benyrijtott pdlydzatok elbirdlilsdban, hat tehets6ges
diSk r6szesiilt t6mogat6sban az Onkorminyzat ftszdrLl. A kulturilis pilydzatokat elbir6l6
bizotts6g 6s a roma szirmazhsi iskolisok tisz6ndijSt elbfr6l6 bizottsigtagja voltam.
K6pviseltem az lnkorrnfinyzatot a TEGA kOztisztasigi vrillalat vezet6tanircs6nak iildsein, ahol
n6gy iil6sre keriilt sor az elmrilt 6vben.
Az dnkormdnyzat rdsz&61 a Nicolae Colan Iskokival, a Pinocchio Napkdziotthonnal 6s a
Hamupip6ke 6vod6val val6 kapcsolattartrls a feladatom, sikertilt megoldani n6h5ny gondot.

Ism6telten r6szt vettem a tan6vnyit6n, tolm6csolva a tan6roknak, di6koknak 6s szi.il6knek az

6nkorm6nyz at izenet5t.
A Sepsi Sic Egyesiilet alapit6 tagja vagyok, az egyesiilet c6lja a sportdlet, kiemelten a n5i
kos6rlabdacsapat t6mo gat6sa.

A Nez Perce Egyesiilet rlltal miikiidtetett sz6pmez6i kutyamenhely feliigyelete is a

hat6skdr0m, Csatl6s Ldszl6 koll6g6mmal megl6togattam 6s t6j6koz6dtam gondjaikr6l, egy
szimp6tiatiintet6s megszervez6s6ben is seg6dkeztem a k6bor kuty6k sors6nak javit6sa 6rdek6ben.

R6szt vettem 6s k6pviseltem Sepsiszentgytirgy0t zz anyaorszigi Balatonszentgy0rgy, a
vajdasdgi Magyarkanizsa, a felvid6ki Kirr{lyhelmec testv6rtelepiil6sek v6rosiinnepdn.
A fogad66rdkat az EMNT irod6ban tartottam, de sok miis alkalom nyilt a polg6rokkal val6
talillkozdsra, gondjaikr6l rendszeresen feljegyz6seket k6szitek 6s k0zbenj6rok a megold6suk

6rdek6ben.

SZAKBIZOTTSAGOK



Az dnkormhnyzat keret6ben ket szakbizottsdgban tev6kenykedtem.

Ifjfsdgi 6s sportbizottsig

Itt 6n tdltiim be az elnOki tiszts6get, dsszesen 15 alkalommal vettem r6szt az iil6seken.
V6lem6nyezziikazifi [s6gi6ssportt6m6jrihatirozattervezeteket.
Megbesz6l6seket folytattunk a nagyobb sportegyesiiletek vezet6ivel, felt6rkdpezttik a
neh6zs6geket.
Uj pillydzati iirlapot 6llitottunk 6ssze 6s az ifSliusdgi szewezetek vezet6ivel konzult6ltunk, t6bb
mint hriszan jelentek meg ezeken a megbeszdl6seken.
Elbfr6ltuk a bedrkezett pilyazatokat, melyekkel t6mogattuk a vdros ifiris6gi 6s sportdletdt,
dsszesen mintegy 700.000 lejb6l gazd6lkodtu nk a 2013 -as 6vben.
A bizotts6ghoz beflrkezl kiiltinbdz6 k6rdseket, petici6kat lehet6sdgeink fiiggv6ny6ben
megoldottuk vagy a tandcs el6 terjeszetttik. Kev6s vit6s k6rd6s volt, konszenzussal sikeriilt
megoldani ezeket.

Szociilis 6s egyhiziigyi'bizottsig

A bizotts6g til6sein 9 alkalommal voltam jelen.
Rdszt vettem a bizotts6g tagjaival magyarorszirgi szociillis int6zm6nyek l6togat6s6n, melynek
keretdben R6czkeresztfiron, Budapesten, H6dmez6v6s6rhelyen tekintettiink meg j6l miik<id6
0nkorm6nyzati 6s egyhizi szociSlis int6zm6nyeket, hogy az ott szerzetl tapasrtalatok alapjfun a
sepsiszentgydrgyi szoci6lis h6l6t jobban megszervezhessiik.
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