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A helyi kOzigazgatitsr6l szol6 20AU 215-0s torvdny 51. cikkenek 4. bekezd6se alapj6n a
kOzv6lemdny tudom6sira hozom a helyi tan6csban folytatott tev6kenysegem beszamol6j6t:

A beszimol| a2016. janu6r - jirnius kozotti id6szakra vonatkozik.

1. Jelenlet:

a. Az dnkorminyzai testiilet iil6sein:

- soros: 4gytil6s-3r6szvdtel.
- rendkiviili: 12 gyul6s - 7 reszv6tel.

b. Tevdkenysdgemet ket szakbizottsigban fejtem ki:

- A tertiletendez6si, v6rostervez6si, kOmyezetvedelmi 6s turisztikai

szakbizotts6gban: 6gyfilds-6rdszvdtel.
- A Kultura-, tudominy- 6s tantigyi szakbizottsagban:

7g1niles-6r6szvetel.

Z. Tev6kenys6g:

Az 6nkorminyzati testtilet tilesein tS.rnogattam minden olyan kezdem6nyezest amely
Sepsiszentryti,rgy fej l6ddset szolg6lta.
A szakbimttsigok tev6kenys6gein, amelyeknek tagia riagyok, aktivan rer'zt vettem,

igyekeztem hoz.zilsznlfusaimmal, megl6trisaimmal a szakbizotts6gok munk6j6t segiteni.

A II. szdmit Teriiletrendez,isi, vdrostervezdsi, ldrnyezetvddelmi es turisztilmi szakbizottsdg

eln6kek6nt minden h6nap utols6 sz.erdhjhn Osszehivtam a bizofisig kinevezett Agiait, hogy

az urbaniszttkai hatfuozattervezeteket megvitassuk. Munkankat segitette meghivottkent
Birtalan Csilla vfrosi f66pitesz is.
Atntirozattervezetek jobb 6tl6trisa erdek6ben reszt vettem a v6ros 6ltal dsszehivott CTATU
(Varos- es teriilerendez6si bizottsig) gyiil6seken, ahol a szakemberek t6lem6ny6t is

lehet6 s6gem volt meghallgami.
Szorgalmaztam es a tov6bbiakban is szorgalmazom a romos es elhanyagolt volt l<azhnhilz-

6piiletek lebontasit, kdmyezet6nek rendez6set. Javaslataim k6z6tt szerepelt t0bbek k6zt,
hogy helyiikdn parkol6 es j6tszot6r ldtesiiljOn pl. a Nagy Gyorgy utcai volt kazhnhbz

eset6ben. Tov6bbi smrgalmaztam a tombhiwk mogdtti sok esetben elhanyagolt utc6k
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burkolafelirjitasit is, tovibbi parokol6k l6rhozis6t, term6szetesen a zold6vezetek

figyelembev&elevel.

A IY. smm* Kulntra-, tudomany- is taniigti szakbizottsag 7 Osszehivott gyul6s6b6l 6-on

reszt vettem. A bizotts6g tagiak6nt megvitatuk a fentebbi tdmak6r0kkel kapcsolatos

hathrozatterveaeteket.

A helyi tanflcsot kA oktatasi intdzmdny, a Plugor SdndorMfrvdszeti Liceum 6s a Benedek Elek

Ovoda vezet6tan6cs6ban k6pviselenr, gyiileseike rendszereen eljirtanr, ha ig6ny volt 16 a

gondokat tov6bbitottam az Onkormanyzat fel6.

3. Egydb tev6kenys6g:

Az 6nkormanyzat ker6kparozast 6s ker6kp6rutak kialakitlsit tamogato tev6kenys6g6hez

irykeztem a tovibbiakban is hozzajirulni azzal az dtletemrnel, hogy a tombh6zak kozvetlen

kOrnyezet6ben elhelyezhet6, kism6retfi" lezArhat6, fedett biciklitarol6kat terveAssflnk fiatal

6piteszekkel.
A Szent-Gyorgy napok alkalnrlbol virosunkba l6togat6 testv6rvSrosok delegaci6inak

fogad.islban segits6get nyirjtottam.

A tovfbbiakban is legiobb tudasom szerint fogom vilgezni feladataimat, kezdem6nyeani

fogoh illetve tamogatni olyan elk6pzel6seket, amelyek virosunk fejl6deset biaositjak.

N4asvar6si Imola-Piroska
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A helyi klzigazgatitsr6l szo16 2AAl/ 215-6s t0rv6ny 51. cikkenek 4. bekezdse alapjin a

kCIzvelemdny tudom6s6ra hozom a helyi tan6csban folytatott tev6kenys6gem beszamol6j6t:

A beszimoll a20l6.jrinius - december kozotti id6szakra vonatkozik.

1. Jelenl6t:

a. Az dnkorminyzati testtilet Olesein:
. Soros: 7 gyiilds - 6 r6szv6tel.
. Rendkiviili: 12 eyiiles -7 rg;zvetel.

b. Tev6ke,nys6gemet ket szakbizottsigban fejtem ki:

- A tertilehendezesi, virostervezesi, kdmyezew6delmi ds turisztikai

szakbircus6gban:

' l0 gyul6s - 7 r6szvetel.

- AKultura-, tudom6ny- 6s taniigyi szakbizottsigban:

' 9 gyiiles - 4 reszvetel.

2. Tev6kenys6g:

Az 6nkorm6nyzati testtilet tilesein t6mogattam minden olyan kezdemenyezesq amely

Sepsiszentgydrgy fej l6d6s6t szolg6lta
A szakbizottsigok tev6kenysigein, amelyeknek taga vagyok, aktivan r6szt vettem,

igyekeztem hozzitsziiitsaimmal, meglitasaimmal a szakbizotts6gok munkijit segiteni.

A II. szamrt Teriiletrendezdsi, vdrostervezdsi, kbrnyezetvddelmi ds turisztilcai szakbizansag

aleln6kek6nt az irltaliban minden h6nap utolso szerdi$in Osszehivott bimtts6gban 10

alkalomb6l 7 gyiilesen razt vettem. A szakgyiileseken a fentebbi t6mak6rdk

Itathr o zatterv ezeteitt vitauuk meg.

Szorgalmaztam es a tovibbiakban is szorgalmazom a romos es elhanyagolt volt kazhnhiu'

6priletek lebontasat, kdrnyezetdnek rendeze6t. Javaslataim kdz6tt szerepelt t6bbek kOa,

trogy helytikOn parkol6 es jetszot6r letesiilj6n Tovibbf szorgalmaztam a tbmbhilzak m6gotti

sok esetben elhanyagolt utcak burkoladehijitrisit is, tovibbi parokol6k l6trhoz6s6t,
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Javaslataim kozt szerepelt az 1918. december 1. es a Sport utca keresztez6des6ben lev6, fi6irti
gyalogos-ftkeldhely biztonsigosabba tetele.

A IV. szam* Kultura-, tadomdny- ds taniigti szakbizottsag 7 dsszehivott gyul6sdb6l 6-on
reszt vettem. A bizottsig tagiakdnt megvitattuk a fentebbi t6mak6rdkkel kapcsolatos

hatirozattervezeteket.
A sepsiszentgydrgyi vdgzbs di6kok eredm6nyeit m6ltato, elismer6 Szentgtiirgt4sztdndii
elbiril6 bizotBiganak is tagia voltam.

3. Egy6btev6kenys6g:

Az onkormiuryzat kerdkpdrozast 6s ker6kp6rutak kialakitasit t6mogato tev6kenyseg6hez
igykeztem a tov6bbiakban is hoz.zi$6rulni azzal, hogy reszt vettem a Kelemen Szilird
tan6csos kezdem6ny ezisdre l*rej6tt "I bike Sepsiszentgy6rgy" gyffl6sein.

A helyi tan6csot k6t oktatrisi int6zrneny, aPlugor SdndorMiiveszeti Liceum 6s a Benedek Elek
Ovoda vezet6tan6cs6ban k6pviselerq ryiileseikre rendszerese,n eljirtam, ha ig6ny volt 16 a

gondokat tovibbitottam az onko rmrinyzat fel6.

A tov6bbiakban is legiobb tudisom szerint fogom v6gezni feladataimat, kezdem6nyemi
fogoh illetve tamogatni olyan elk6pzel6seket, amelyek varosunk fejl6desa biaositjak.
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