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A helyi k1zigazgatfusr6l szol6 }AAU 215-6s torv6ny 51. cikk6nek 4. bekezdese alapj6n a

k6zvdiem6ny tudomasara hozom a helyi tan6csban folytatott tev6kenysegem beszamol6jit:

A beszSmol6 a2}l1.januar - december id6szakra vonatkozik.

1. Jelenl6t:

a. Az dnkorm6nyzati testtllet tilesein:

- soros:

- rendkiviili:

l1 gyul6s- 9 reszv6tel.

2l gyiil6s - 14 rdszvdtel.

b. Tev6kenys6gemet ket szakbizotts6gban fejtem ki:

- A tertiletendez6si, virostervez6si, k6rnyezetvedelmi es turisztikai

szakbizottsigban: 16 gyu16s - 13 reszvetel.

- A Kulttira-, tudominy- 6s taniigyi szakbizottsagban:

15 gyul6s- 9 r6szvetel.

2. Tev6kenys6g:

Az 6nkormanlzati teshilet iilesein tirnogattam minden olyan kezdemenyez6s! amely

Sepsiszentgy6rgy fejl6d6set szolgilta.
A'szakbimt66gok tev6kenys6gein, amelyeknek tagia vagyok, aktivan reszt vettem,

igyekeztem hoz-zAszblitsaimmal, megl6tiisaimmal a szakbizntts6gok munkaj6t segiteni.

A. Teriiletrendezdsi, vdrostervezdsi, kitunyezetvidelmi ds tarisztikai szakbizattsag elndkekdnt

minden h6nap utols6 szerd6j6n 6sszehivtam a bizottsig kinevezett tagi-ait, hogy az

urbanisaikai hatiirozattervezeteket megvitassuk. Munkinkat segitette meghivottk6nt Birtalan

Csilla varosi f66pit6sz es Czimbalmos Csaba v6rosgondnok is'

Ahathrozattervezetek jobb etlifii$e erdek6ben reszt vettem a v6ros 6rltal dsszehivott CTATU

(V6ros- 6s ter6lefientezdsi bizotts6g) gyuldseken, ahol a szakemberek v6lem6ny6t is

lehe6s6gem volt meghallPt i.
Szorgalriaaam es a tovaUUiakban is szorgalmazam a romos es elhanyagolt volt kazhnhin-

6ptilJtek lebontasit, kornyezet6nek rendezeset. Javaslataim kOzott szerepelt t6bbek kda,

lr-ogy helyiikon parkol6 esletsroter l6tesli{jdn. Tov6bbi szmgalmaztam a tdmbhrizak m0g6tti

,of- "r"ib* elhanyagoli utcak burkolatfelirjitfusiLt is, tovibbi parokol6k 16trhoz6s5t,

term6szetesen a z6lddvezetek figyelembev6tel6vel.



AKultura-, tudomdny- es taniigti szalcbizottsag Osszehivott gyulesein reszt vettem.
A sepsiszentgy6rgyr vfigzbs diikok eredmenyeit m6ltato, elismer6 Szentgtdrgt4sztdndij
elbiral6 bizottsiganak is tagia voltam.

A helyi taniicsot ket oktatasi intizn6ny, a Plugor SdndorM,fivdszeti Liceum 6s a Benedek Elek

Ovoda vezdbtanircxilban k6pviselern, gyiileseikre rendszeresen eljirtam" ha ig6ny volt 16 a

gondokat tov6bbitottam az 6nkorm6ny zat fel6.

3. Egy6btevekenys6g:

Az Onkorrnrinyzat ker6kprozist 6s ker6kparutak kialakit6s6t tamogato tev6kenys6gdhez
igykeztem a tovibbiakban is hoz'raj6rulni azal az dtletemmel, hogy a trimbtuizak kdzvetlen
kornyezet6ben elhelyezhet6, kismeretii, le,Arhat6, fedett biciklitlrol6kat terveaesstlnk fiatal
6piteszekkel.
Varosunkat kepviselvg r6szt vettem 2015. szeptember6ben a Ferenw6ros 6ltal megrendezett
{ilrneps6gen a teleptiles eldljar6inak meghiv6s6ra, llsz?iiitrulva tsw6rteleptil6si
kapcsolataink 6pol6sahoz, meger6sit6s6hez.

A tov6bbiakban is legiobb tudisom szerint fogom v6gezni feladataimat, kezdem6nyemi
fogolq illetve timogatni olyan elk6pzel6seket, amelyek virosunk fejl5deset biztositjak.

Magyar6si Imola-Piroska
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