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lev6kenys6gi beszimol6

Alulfrott Zsigmond J6zsef, Sepsiszentgydrgy municipium Helyi Tan6cs6nak tagSa, a

Romilniai Magyar Demokrata Sz<ivetsdg dnkormrlnyzati k6pviseldje, bemutatom 2015-es 6vre

vonatkoz6 tev6kenys6gi besz6mol6mat. 1

K6t szakbizottsilg tagja voltam az 6v sordn: a helyi kozigazgat6si, jogi, kozrendfeli.igyel6,

emberjogi, munkajogi 6s fegyelmiz bizottsitg valamint az iflisfugi 6s sportbizotts6g6. Az els6

bizotts6gban 1 9 alkalommal vettem r6sil" a 25-bol A m6sodik bizottstig I 3 gyril6s6n voltam jelen

a 2l -b61. Minden hiilnyzSsom igazolt

2013-ban az ol<tatisi 6s kultur6lis bizottsiigb6l 6tkertiltem a jogi bizotts6gba, amelynek

alelndk6v6 vitlasztottak Ebb6l a funkci6b6l 2014-ben eln<ikk6 virlasztottak.

Onkormanyzati k6pvisel6i min6s6gemben tagja vagyok a sepsiszentgydrgyi G6dri Ferenc

Altalanos Iskola Yezeto Tan6cs6nak, a Mikes Kelemen Liceum Yezeto Tandcs6nak, a Mihai

Viteazu Nemzeti Koll6gium Yezeto Tanricsrinak, a Pusk6s Tivadar Szakkdz6piskola Yezeto

TanScsiinak, valamint a H6feh6rke Ovodanak. A felsorolt intdzmenyek gyfit6sein mind r6szt

vettem egy kiv6tel6vel, rendszereshozz6sz6ltlsaimmal segitettem aYezet6 Tandcsok munk6j6t.

Ez hav orta le gal6bb e gy alkalmat j e I ent, a ny 6ri i d6 szakokat leszim.jfi a.

A K6nya AAam Mrivelod6si Haz Yezeto Tanricsanak tagSilit vrilasztottak, ott k6t

alkalommal volt gyiil6s, de t6bb alkalommal is felkerestem az intezmegy vezet6s6g6t,

igazgat6jii.

12 alkalommal tartottam fogad66rrit, ezek mindegyike tematikus volt, 17 szemely jelent

meg.

1 A 21512001 szitmfi kdzigazgat6si t<irv6ny, 52

39312004 szimliu kozigazgatdsi v6lasztottakra

paragrafusrinak 6rtelm6ben. ,

cikkely6nek, 4 paragrafus6nak valamint a

vonatkoz6 tdrv6ny 50 cikkely6nek, 3



Onkormanyzati kdpvisel6k6nt tagSa vagyok a Vadon Egyestilet k<izgyril6s6nek, ahol

eleget tettem kdtelezetts6geimnek. Ezenkivtil tovSbbra is tagja vagyok a Szentgydrgy Oszttindij

elbfr5l6 bizotts6g6nak, a roma tanul6k/dirlkok felzrirk6ztatisilprogramfellebtiez6si bizottsfugitnak

6s a Sport Osztcindijakat megit6l6 bizottsrlgnak. A roma felzirk6ztat6si program bizottsriga id6n

nem volt osszehiwa. A tdbbi bizotts6gban eleget tettem a kdtelezetts6geimnek. Mint

<inkormrlnyzati k6pvise16, engem jeloltek 6s v6lasztottak meg az 6,sszes sepsiszentgydrgyi

tanrntezmdnyt ellen6rz6 (kiv6tel azok, ahol Yezeto Tan6cs tag vagyok) K<izoktat6si Int6zm6nyek

Felm6r6si 6s Min<is6gbiztositSsi testiilet6be. Ebb6li feladataimnak eleget tettem.

A Szentgy<irgy Oszt<indij elbiral6 bizottsSgrinak tagjak6nt, legjobb tud6som szerint

ell6ttam a riim bizott feladatokat.

Onkorm6nyzati klpviselsi min6s6gemben 11 alkalommal hivtak meg a helyi iskolikba

felvil6gosit6 el6adrist tartani a koz<iss6gi szolidaritils fontoss6giir6l, 6nk6ntess6gr6l 6s

karrier/tov5bbtanul6si lehet6s6gekr6l. Id6n egy alkalommal, Cegl6den vettem rdszt

kiktildet6sben.

Ezen feli.il 6vekkel ezelott javasoltam a Sepsiszentgytirgyi Hallgat6isztondijprogramot,

amelyet el is fogadtak 6s a program egyetemist6knak bizosit anyagi segits6get, ha azok a varost

kutatjilk, a v6ros szitmdra hasznos programot dolgoznak ki. A Hallgat6i Osztcind{jprogram

bizottsdgfunak is tagja vagyok, ott 6vente ell6tom feladataim, az 6n feladatk<irdmbe tartoz6

d<int6seket legj obb tud6som alapjin hoztam meg.

Tagja vagyok tovbbbd az ANL bizotts6gnak, amely a fiataloknak lrivatott lak6sokat

kiosztani a tdrv6ny 6ltal meghatirozott m6don. lden az itt tartott gyiil6sekben is a feladatom

ell6ttam, az eddigi<isszes ig6nyl6st ittndztik,mindegyiket megvSlaszoltuk, fiigg6ben l6v6 leadott

k6r6s 6v v6g6n nem volt.



Tagja voltam tov6bb6 a m6rcius l5-6t szervezb bizotts6gnak, munkrimmal legjobb

tudiisom szerint segitettem az tinnep megszervezesft.

Szentgydrgy napok alkalm6val a veszpr6mi deleg6ci6nak segitettem a felmertil6

k6rd6sekben illetve t<ibb alkalommal szewezetem olyan programot, amelyben az iskol6sok, miis

v6ros onkormiinyzati k6pvisel6i megl6togathatt6k a Varosi Tan6csot, ismerkedhettek annak

mtikdd6sdvel, tapasztalat cser6re keriilhetett sor. Ugyanakkor a v6rost k6pviselem a helyi

vend6gl6t6sok Sltal l6trehozott sz<ivets6gben, amely a vbsin 6lelmiszerr6szlegeinek min6sdg6t

hivatott el1en6rizni.

A i2021 Sepsiszentgyorgy Eur6pa Kultur6lis F6vilrosa jelolts6g munk6lataiban is aktiv

szerepet v6llaltam.

Kelemen Szilard koll6g6m vezet6s6vel es az ifirisrigi 6s sport bizottsfugtagjaival vilrosi

konzult6ci6t tartottunk egy esetleges ifirisrlgi t6r ig6ny6r6l, ahova a vilros dsszes iskol6janak

fels6tagozatos k6pvisel6it hivtuk meg. A konzult6ci6 soriin elhangzottakb6l kiindulva elkezdtiink

dtletelni 6s tervezni. Szeretndnk, ha jov6re k6sz lenne az rij ififs6gi t6r.

Az €v folyaman 11 rendes tan6csiil6sb6l 8 alkalommal voltam jelen, ugyanakkor a 2l

rendkiviili tan6csiil6sb6l volt risszehfwa, 15 alkalommal vettem r6szt. Minden hi6nyz6som

igazolt.
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