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A helyi kilzigazgat6sr6l sz6l6 200L 6vi 215-os torv6ny alapjfun a

k6zv61em6ny tudomfsdra hozom a 2015-ben folytatott tev6kenys6gem

beszrlmol6j6t.

Onkormrlnyzati kdpviselokdnt a rendkfvtili 6s soros 32 alkalommal

tisszehfvott testiileti iil6sein 31 alkalommal voltam jelen a 2015-os 6vben.

Aktivan ft,szt vettem k6t szakbizotts6g munki$ihan: ifirisrigi 6s sport

szakbizotts6gban 6s az egdszs6giigyi, szoci6lis 6s vall6stigyi

szakbizotts6gban, az ut6bbi szakbizottsilg alelnriki tisztsdget toltom be. Az

ifiris6gi 6s sport szakbizottsdgot 2I alkalommal hivt6k rissze, amelyb6l 18

gyril6sen vettem rdszt, az eg6szs6giigyi, szoci6lis 6s vall6siigyi

szakbizolts6got 12 alkalommal, amelybSl 11 gyiilesen vettem rlszt.

Az iflfisdgi 6s sport szakbizotts6gban aktiv munk6t vdgeztiink, a fontosabb

tevdkenys6geket az alibbiakban ismertetem:

o piilyitzatok elbirilisa fel6venk6nt, k6r6sek 6s javaslatok megvitatdsa

6s lehet6s6g szerint ezek megold6sa

. ifitis6gi 6s sport tdmilju hatdrozattervezetek megvit4tilsa 6s

szakv6lem6nyez6se

F
F
I
I
I

i

Egyeztettiink a Sepsiszentgytirgyi sportegyestiletek

felt6rkdpeztiik az ig6nyeket, javaslataikat, az esetleges

igyekeztiink megoldSsokat tal5lni.

vezet6ivel,

gondokra
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Fontosnak tartom az akJiv kapcsolatot 6s a p6rbesz6det a v6rosban miikdd6

ifitistlgi 6s civil szewezetekkel, ezdrt a bizottsdgi tagok meghivtuk ezen

szervezetek vezet6it, hogy kozosen besz6ljiik 6t egy ifirisrigi t6r

1 6trehoz6s 6nak fonto s srig 6t, felszere 1ts6 g 6t, i g6nye it.

Az eg6szsdgiigyi, szoci6lis 6s vall5stigyi szakbizottsSgban sz6mos

hatirozattew ezetet vitathrnk, ezek szakv6lem6nye zdsdn dolgoztunk.

Az dnkormdnyzat, civil szervezetek

minden 6vben mSrcius 15-6n kcizosen

6vben is a szervezlcsapat tagfak6nt

segiteni a rendezv6ny megs zew ezdsdn.

6s politikai p6rtok szewezds6ben,

eml6keztink meg h6seinkr6l, a mrilt

igyekefiem r6szt venni 6s egyben

OnkormSny zati kdpvisel6i min6sdgemben kinevezett tagsa vagyok a Mikes

Kelemen Elmdleti Liceum 6s a Berde Aron Kdzgazdasdgi 6s Kdzigazgatdsi

Szakkdzdpiskola vezetltan6csdnak. Itt a v6lem6nyemet, javaslatomat

adtam sz6mos probl6ma megold6sdra, a felmertilt gondokat tovSbbftottam

a dont6shoz6, valamint a v6grehajto szervek fel6.

A v6ros tinnep6n segftsdget nyrijtottam a testvdrvdrosok delegdci6i

fogad6s6ban.

A legjobb tud6som szerint igyekszem k6pviselni 6s szolg iini a varosi

tinkorm6nyzat munkfijdt, valamint 6l1om6s negyedi lak6k6nt igyekszem

ismertetni 6s tov6bbitani az itt megoldSsokra v6r6 dolgokat, valamint j6

kapcsolatot 6polni azitt 616 emberekkel.
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