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M6sodik 6ve, hogy dnkorm6nyzati k6pvisel6 vagyok Sepsiszentgydrgydn, az Erdllyi
Magyar N6pprlrt szineiben. A2017-es 6v is igen mozgalmas volt, hiszen frakci6tiirsaimmal
k<izdsensz6moshatfurozaltewezetet:tryrijtottunkbe.

Voltak vit6nk 6s tiltakoz6 megmozdul6saink is. Ez ut6bbiak fok6nt akkor t6rt6ntek, amikor
nem akartitkhatdrozattewezeteinket napirendre tizni. F6l 6vig is hrizt6k azidbt, amig sorra
keriilt egy-egy kezdem6nyez6stink. Tiltakoz6saink sor6n jelen voltunk a tan6csi.il6seken, de
nem szavaztunk.

A2017-es6vben jelen voltam tizenkdt taniicsiildsen 6s hrisz rendkiviili iil6sen. Ezek mellet a
bizotts6gi iil6seken is rdsrt vettem, a szoci6lis bizotts6gnak tizenharom, illetue a
sportbizotts6gnak tizenhet til6s6n.

Mivel a 2017-es 6vben mdr ev elejdt6l tdlt<ittem be a tanScsosi tisztsdgemet, igy a
tevdkenys6gi besz6mol6m is az egesz 6vre s261.

Tan6csosk6nt k6pviseltem a vi{rost 6s tev6kenykedtem a Mikes Kelemen Liceum 6s a K6s
K6roly Szakkdz6piskola v ezetotanircs6ban.

A K6s K6roly Szakkdzdpiskola vezet6sdgdbe csak 2017 lszdig tevdkenykedtem, mivel
megsziint az iskola 6s fgy 6tkeriiltem a Sz6kely Mik6 Kolldgium vezetbtandcs6ba.

Ugy l6tom , a tdrtenelem ismdteli 6nmag 6t: bdr vezetltanfucsi tagja vagyok a Sepsi Sic-nek,
sem 2016-ban, sem 2017-bennem hivtak meg egyetlen gytil6siikre sem.

A2017-es 6vben bekeriiltem a szoci6lis lak6sok elbirril6 bizotts6gilba is.

Tov6bbra is tartok fogad66r6kat az Erd6lyi Magyar N6pp6rt 6ltal b6relt sz6khelyen - a
Martinovics utc6ban.

A 2017-es 6vben is szinte rendszeresen megkaptam az anyagokat a tan6cstil6sek el6tt.
Ezeket elektronikus form6ban kaptam meg, a meghiv6kat pedig irott form5ban is. Az
anyagok 6ttanulmiinyozdsa, majd a frakci6n beltili 6tbesz6l6se ut6n ddntiik tigy, hogy
tSmogatom vagy nem ahatdrozattewezetet. N6h6ny ezek kdziil:

Nem t6mogaffam a K6s Kriroly Szakkdz6piskola megsztintet6sdt. A.tandcs t<ibbs6ge
azonban a felsz6molSs mellett szavazott, noha tdbb ezer al6ir6s gyiilt dssze az iskola
megment6se 6rdek6ben. Ezeket - s ezzel egyutt az 6llampolg6rok akaratdt -
fi gye lmen kivtil hagytilk.
Pert indftottunk a taniiccsal szembe, hogy vonja vissza a K6s K6roly
Szal.,kdzdpiskolafelsz6mol6s6ravonatkoz6helyihatdrozatot.
K6rttik az ad66vezetek m6dosit6sdt, azon a hathrozattervezet''alapjdn, amelyet mi
k6szittetiink el. TObb h6napba telt amig lej6rtunk szinte inindbn utc6t 6s

megvizsg6ltuk, hogy hol vannak az eltdrdsek a kiszabott ad6k eset6ben.
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Egyeztettiturk azokkal a szerndlyekkel, akik 6rintettek voltak a magas ad6 miatt'

T6bbszdr k6rtiik, hogy a jelenlegi aut6s forgalmon m6dositsanak. Az egyiranyf

utc6kb6l, ahol lehet, csinaljanak k6t iranyut - p6ld6ul a G6bor Aron utc6ban.

T6mogattuk az egyhinakat, iSkol6kat, 6vod6kat 6s civil szervezeteket, a ktiltsegvet6s

m6dosit6sokat, viiamirfi azutak 6s jirdikjavit6sait, utc6k moderniz6l6sait, sportol6k

t6mogat6sait.

A n6hany a felsorolt kezdem 6nyez6s mellet voltak m6g hozz6sz6l6sok, 6szr.ev6telek a

frakci6 r6sz6r6l6s r6szemr6l is. Nem a v6ros fejl6d6sdnek akad6lyozisa a c61om, de a

*ugu1n 6s frakci6tarsaim 6szrev6teleivel, kezdem6nyez6seivel azt szerctndnk, hogy el6re

halidva, egy jobb 6s szebb varos legyen Sepsiszentgyorgy minden lakosa szfimilra'
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