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A helyi kdzigazgat6sr6l sz6l6 2001. 6vi 215-6s t6rv6ny alapjdn a

kdzv6lem6ny tudomilsdra hozom a 2016 6vben folytatofi tevdkenys6gem

besz6mol6j6t.

2016 -ban r6szt vettem minden soros tan6csiildsen amely 11 alkalommal

volt dsszehiwa. 24 - rendkiviili tan6cstil6sb6l 20-on voltam jelen.

Ifiris6gi 6s sport szakbizotts6gban 6s az eg6szs6giigyi, szoci6lis 6s

vall6siigyi szakbizotts6g munk6j6ban aktfvan rdszt vettem, az ut6bbi

szakbizotts6g al e lndki ti sds 6 gdt td ltdttem be.

Az ififs6gi 6s sport szakbizotts6gban a 6 risszehivott bizottsdgi iil6s

mindenik6n jelen voltam, a megtett fontosabb tev6kenys6geket az

alSbbiakban ismertetem: k6rdsek 6s javaslatok megvitatdsa 6s lehetds6g

szerint ezek megold6sa, Ifiris6gi 6s sport t1mdjit hatdrozattervezetek

megvitatdsa 6s szakv6lem6nyez6se. Egyeztettiink a Sepsiszentgydrgyi

sport egyestiletek vezet6ivel, felt6rk6pezttik az igdnyeket, javaslatakat, az

esetleges probl6m6kra igyekeztiink megold6sokat ta161ni.

Az eglszs6giigyi, szoci6lis 6s vall6stigyi szakbizotts6g 11 d,sszehivott

bizotts6gi iil6sb6l 9 -en voltam jelen, szdmos hatixozattewezetetvitattunk

ffi og, ezek szakvdlem6ny ezdsdn dolgoztunk.
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A 2016-os helyhat6s6gi

szoci6lis 6s vall6stgyi

munk6t.

vdlasztdsok "ut6n, a jogi illetve az egdszs6gtigyi,

szakbizotts6gokban folytatom az b.$ormiryzati



Jogi szakbizotts6gi tildseken a 11 dsszehivott bizotts6gi ii16sb61 10-en jelen

voltam, a soron lev6 hatitrozattervezeteket jogi szempontb6l

v6lem6nyeztiik.

Az dnkorminyzat, civil szervezetek 6s politikai pSrtok szervezdsdben,

minden 6vben m6rcius 15-6n kdzdsen eml6keziink meg h6seinkr6l, a mrilt

6vben is a szervezbcsapat taglakdnt igyekeztem r6szt venni 6s egyben

segiteni a rendezv6ny megszewezdsdn.

Onkorm6ny zati kdpv ise I 6 i min6 sd gemben kinevezett tagS a vagyok az,Ady

Endre" 6ltalinos iskola, ,,Nicolae Colan" 6ltal6nos iskola valamint a

,,Berde Aron" Kdzgazdasdgi 6s K1zigazgatdsi Szakkdzdpiskola

vezetltan6csanak. Itt a vdlemdnyemet, javaslatomat adtam sz6mos

probl6ma megold6sdban, a felmeriilt gondokat tov6bbitottam a ddnt6shoz6,

valamint a v6grehajt6 szervek fe16.

A v6ros iinnepdn segits6get nyfjtottam a testvdrvarosok deleg6ci6inak a

fogad6s6ban.

A legiobb tud6som szerint igyekszem k6pviselni 6s szolg6lni a varosi

dnkorm6nyzat munkdjdt, valarrtint 6llom6s negyedi lak6kdnt igyekszem

ismertefiri 6s tov6bbitani az itt megold6sokra v6r6 dolgokat, valamint j6

kapcsolatot 6polni azitt 616 emberekkel.
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