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Vargha Mihrily- B6la helyi tanf csos 2013.6vi tev6kenys6gi
beszrlmol6ja

A2I5l 2001 helyi kdzigazgatisitdrvdny 4.bekezddsdnek 51. cikkelye
drtelmdben, helyi tan6:c so si mino sdgemnek megfeleloen kozzetesze 20 I 3 .

dvi, helyi tan6csosi tevdkenysdgemrol szo16 beszSmol6mat.

1. A gytildseken val6 tevdkenysdgem:

A 201 3. janufr 1 - december 3 f . idoszakban a huszonndgy meghirdetett
iildsbol l5 alkalommal vettem rdszt, hdt alkalommal a rendes, nyolc
alkalommal a rendkivtli tan6csiildseken.
Az Erddlyi Muvdszeti Kdzpont beindit6sa, valamint a Magyar Mtivdszeti
Akaddmrfrba valo felv6telem miatt sok esetben kdnytelen voltam
hrtmyozni mind a rendes, mind pedig a szakbizottsitgi tildsekrol, hiszen
mind az akademiai tagsitg, mind pedig az erdelyi gytijtokdni kdzpont
letrehozfisajelentos tdbblet feladatot ds megterheldst jelentett sz6momra.

Minden olyan torvdnytervezete t, hatitr ozatot, amelyet meggyozonek ds a
kdzossdg szitmara hasznosnak itdltem ffieg, \gyekeztek szavazatommal
t6mogatni. A frakcion beltil, a kolleg6immal val6 egytittmuk6ddst
kitunonek erzem.

Irod6mban ndgy alkalommal kerestek meg mint tan6csost, h6rom esetben a
muv e lodd si szfdr itban kialakitand6 munkahely ekkel, egys zer pedig a
v6:ro srendezd s kd sziilo tev ezetdve I kapcsolatb an kdrtek to lem tand usot,
illetve konzult6ltak.

2. Akdt szakbizottsSgban kifejtett tevdkenysdgem:



2.1 A 4. sz. miivelSddsi-, tudomS:ny-, ds tantigy btzottsirgban, ahol
elnoki tisztsdget toltok be, a kovetkez6 fontosabb munk6latokon
vettem r€,szt:

Sztakics Eva polg6rmester-helyettes asszonnyal tdbb izben
konzult6ltunk a Tam6si Aron Szinhhzvezet6sdgdvel a kdltsdgvetds
m6dositdsok kapcs6n, illetve az il gazdasdgi igazgat6val, Tdrok
Zoltitnnal is tdbbszdr taliilkoztunk 6s tixgyaltunk, a szinhdz
gazdasdgi gondjair6l.
Rdsztvettem egy ismerked6 megbeszdldsen az Andrei Muresanu
Szinhim ij igazgatoji. al, aki ismertette a bizotts ilgtagsaival
e lkdpze I d s e it, al ap e lv e rt az iitala v ezetett mtiv e I 6dd s i haj 1 dk j 6v dj dt
illetoen.
Az Ady Endre Liceum tandvnyit6 tildsdn ujra rdsztvettem,
megismerkedtem az uj igazgaton6vel Griiman Roz6li6val, aki
ismertette az iskola infrastruktur6lis gondj ait.

2.2 A 2. szirmutertiletrendezdsi, v6rostervezdsi, kornyezetv6delmi 6s
turisztikai szakbizotts6gban kilenc alkalommal vettem rdszt. Az
itteni szakbizotts6gi munk6ban fontos dontdseket kdszitetttink e16

a vadon Egyestilet tevdkenysdgdt, a szdpmezoi ipari parkot ds a
Gyere haza Program keretdben ldtesftendS lak6parkot illetoen.
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