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ERDELYI

Tev6kenys6gi beszimol6 - 2018
Kolcza lstvdn, az Erdilyi Mogyor Ndppdyt iinkormdnyzati kdpviseldje

lmmdr a harmadik 6ve, hogy Sepsiszentgy6rgy 6nkormdnyzati k6pvisel6je vagyok az Erd6lyi magyar N6ppiirt
szineiben.

A 2018-as 6v sordn t6bb alkalommal 6s; szdmtalan t6mdban felsz6laltunk k6pvisel6t6rsaimmal egyiitt,
valamint ki.il6nb6z6 tiirgy0 hatdrozattervezeteket nyrijtottunk be. Ezek a tev6kenys6gek mindig a kiiz6ss6g

6rdekeit szolgiiltiik. Soha nem tettiink olyan javaslatot 6s hatdrozattervezetet, amely a k6ztiss6g, a

se psiszentgyorgyi la kossC g 6rdekeive I el lent6tes lett vo lna.

A 2018-as 6vben is folytat6d6t a huzavona a tandcsban, melynek oka, hogy a mi kezdem6nyez6seinket,
hat6r,ozattervezeteinket h6napok eltelt6vel tfizt6k napirendre 6s egyhangrlan soha nem is tdmogaudk
azokat.

A 2018-as 6vben jelen voltam tizenk6t tandcsiil6sen 6s huszonk6t rendkfvUli 0l6sen. Ezek mellet a bizottsdg
iil6seken is r6szt vettem: a szoci6lis bizotts6gnak tizenegy, illetve a sportbizottsiignak tizenhdrom iil6s6n.
Tandcsosk6nt k6pviseltem a vdrost 6s tev6kenykedtem a Mikes Kellemen Llceum 6s a Sz6kely Mik6
Koll6gium vezet6tandcsSban is. I

A 2018-as 6v v6g6n, amikor ism6t a vezet6s6gekbe kellet delegClni tandcsosokat a vdros r6sz6r6l,akkor 6n
nem lettem tagja a Sepsi-Sic-nek, nem ker0ltem be ennek a vezet6s6g6be. Ertetleni,il iillok a jelens6ggel

szembe, hiszen a dtint6sre vonatkoz6an semmif6le indokliist nem kaptam. Tudtommal az6ta nem is volt
napirendre t(izve eza hatdrozattervezet, ami6ta egy alkalommal visszavontdk azt.

Fogad66rSkat folyamatosan tartok a meghirdet id6pontokban a Martinovics utcai sz6khelyen.

A 2018-as 6vben rendszeresen kaptam tdj6koztat6- 6s munkaanyagokat a tandcstil6sek el6tt. Ezeket

elektronikus formdban, a meghiv6kat pedig irott formiban kaptam meg. Szinte mindig id6ben fel volt t6ve
a2anyag a tandcsill6sek el6tt, melyeket igy rit is lehetett tanulmdnyozni. A tandcsiil6sek el6tt B;ilint J5zsef
koll6g6mmat mindig iittanulmdnyoztuk az anyagot 6s megbesz6ltiik, hogy tdmogatjuk vagy nem az adott
hatdrozattervezetet.

Persze 2018-bah is voltak olyan kezdem6nyez6sek 6s hatdrozattervezetek r6sz0nkr6l, amelyek a kozdss6g

6rdekiben't6rt6ntek. Sajnos Slta16ban minden kezdem6nyez6s0nket 6s hatdrozattervezetUnket elutasitotta a

t6bbs6g, s nem tdmogatta szavazatdval.

20L7-ben beperelttik a helyi tandcsot a K6s Kdroly Szakkdz6piskola megszUntet6s6re vonatkoz6
hatdrozattervezet megsztintet6se yagy annak visszavondsa 6rdek6ben. Ez a per tartott m6g 2018-
ban is, mely a tavalyi 6vben v6gtil lez6rult. A pert itt a megy6ben elveszitetttik, s ez6rt tovibb
mentiink Brass6ba, a Tiiblabir6sdgra, ahol tdmogattiik a sepsiszentgydrgyi d<int6st.

Hatdrozattervezetet nydjtottunk be a Gdbor Aron utca forgalmdnak k6tirdny0sitiisa 6rdek6ben.
Hosszri huzavona utdn, csak nagy nehezen t(zt6k e kezdem6nyez6st napirendre, ahol a tobbs6g
nem tdmogatta.

Tdmogattam az egyhiizak, iskolSk, 6vodiik 6s civil szervezetek k6lts6gvet6s-m6dositdsait, valamint az

utak, j5rd6k, utcdk modernizdldsait, javitdsait, sportol6k, <iszt<indijasok t6mogatdsait.

R6szt vettem minden olyan rendezv6nyen 6s esem6nyen, amelyet a helyi tandcs szervezett, s

amelyekre meghivdst ka pta m.



o Fogadtam 6s kis€rtem, a Sepsiszentgyorgy napokra meghivott magyarorszdgi vend6geket
po196rmestereket, atpotgdrmestereket 6s tanCcsosokat.

Kolcza lstvdn,
az Erd6lyi Magyar N6ppiirt dnkorminyzati k6pvisel6je
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