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2018. JANUAR - DECEMBER

A helyi k1ziga"gatbsr6l sml6 2AAll 215-os tirrv6ny 51. cikk6nek 4. bekezd6se alapjin a

kOzv6lem6ny tudontlsira hozom a helyi tanicsban folytatou tevdkenys6gem beszamol6j6t:

A beszamol6 a 2018. januar - decernber k6zotti id6szakra vonatkozik

1. Jelenl6t:

a. Az dnkorminyzati test0let tilesein:
. Soros: 8 gytiles-7r6szv6tel.

, r Rendkiviili: 1l gyffles - 7 tesntetel.

b. Tev6kenys6gemet ket szakbizottsbgban fejtem ki:

- A teriiletrendezesi, v6rostervezesi, k6rnyezetv6delmi es turisztikai

szakbizottsigban:
. 11 gyul6s - 10 reszv6tel.

- A Kultura-, tudom6ny- 6s taniigyi szakbizottsfgban:

' ll gyfll6s- l0reszv6tel.

2. Tev6kenys6g:

Az 6nkorminyzati testtilet ti{esein t6rnogattam minden olyan kezdemenyez6st amely

Sepsiszentrydrgy fej 16d6s6t szolg6lta.
A szakbizoftsigok tev6kenys6gein, amelyeknek taga vagyok, aktivan r6szt vettem,

igyekeztem hozzAszolilsaimmal, megl6tisaimmal a szakbizottsigok munkaj6t segiteni.

A II. szamu Terrtletrendezisi, varostervezesi, kirnyezetvedelmi es firisztikai szakbizousdg

aleln6kek6nt az iitalirban minden h6nap utols6 szerdi$itn dsszehivott'bizottsigban 11

alkalomb6l 10 gyiil6sen rer;zt vettern. A szakgyiilceken a fentebbi t6mak0rdk

hat6rozattervezeteitt vitattuk meg.

Szorgalmaaam es a tov6bbiakban is szorgalmazom a romos 6s elhanyagolt volt kazAnhirz'

6ptiletek lebontisit, k0rnyezet6nek rendezes6t (pl. Nagy Gy0rgy utcai kazfurhia). Javaslataim

kbz6tt szerepelt tnbbek kdzL hogy helyti(rin parkol6 es j6tszoter, zdld6vezet l6testiljOn.

Tov6bb6 szorgalmaztam a tdmbh6zak k6z6tti, sok esetben elhanyagolt utc6k



burkolatfehijitas6t is, tov6bbi parokol6k l6trhozas6t, termdszetesen a z6ld6vezetek
figyelembevetelevel.
Javaslataim k6zt szerepelt, illetve ti.rnogattam fedett biciklitarol6k l6tehozisat a

lak6negyedekben (tii,mbhizak korny6k6n).

A W. szom* Kul*ra-, tudomdny- is taniigti smkbizottsog 11 Osszehivott gyulsdbdl 10-en

r6szt vettem. A bizottsig tagiak6nt megvitattuk a fentebbi temakdrdkkel kapcsolatos

hathrozaltervezeteket.

A sepsiszentgyorgyi v6gziSs diikok eredm6nyeit m6ltato, elismer6 Szentgtargt-dsztdndij
elbiral6 bizotBiganak is tagia voltam.

3. Egy6b tev6kenys6g:

A helyi tan6csot kdt oktatasi int6zm6ny, a Plugor SdndorMfrvdszeti Liceum 6s a Benedek Elek
0voda vezet6tan6cs6ban k6pviselenq gyfileseilae rendszeresen elj6rtanu ha ig6ny volt ri a

gondokat tovibbitottam az dnkorminyzat fel6.

Ugyancsak a helyi tan6cs kdpviselet6ben r6szt vettem a Tamasi Aran Szinhaz 2A17-es 6vre

vonatkoz6 menedzseri tevekenys6genek ki6rt6keles6ben, illewe Bocsrirdi Laszl6

szirilrizigazgat6 tev6kenys6gi beszamol6janak kiert6kels6ben.

A tovibbiakban is legjobb tudisom szerint fogom v6gezri feladataimat, kezdem6nyezni

fogoL, illetve tlmogatni olyan elk6pzel6seke{ amelyek v6rosunk fejl6deset biaositjak.
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