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Tev6kenys6gi beszdmol6

Alulirott Zsigmond J6zsel Sepsiszentgy6rgy Municfpium Helyi Tandcsdnak

tagja, a Romdniai Magyar Demokrata Szovets6g onkormdnyzati k6pvisel6je,

bemutatom 2018-as 6vre vonatkozo tev6kenys6gi beszdmol6mat.l

Az 6v folyamdn k6t szakbizottsdg tagja voltam: a helyi kozigazgat6si, jogi,

kozrendfel.ugyel5, emberjogi, munkajogi 6s fegyelmi bizottsdg, valamint a sport 6s

itj(sdgi bizottsdg6. Az els6 bizottsdgban l-5 alkalommal vettem reszt gy(leseken az

osszesen dsszehlvott 18-b61. A mdsodik bizottsdg eset6ben az 6sszehfvott 1,4

ul6sbdl 10-en vettem r6szt. Minden hiSnyzdsom igazolt. A jogi bizottsdg titkdri

tiszts6g6t is betdltdttem a 2018-es 6vben.

0nkormdnyzati k6pvisel5i min6s6gemben tagja vagyok a sepsiszentgyorgyi

Mikes Kelemen Lfceum Vezet6 Tandcsdnak, a Mihai Viteazu Nemzeti Koll6gium

Vezet6 Tandcsdnak, a Pusk5s Tivadar Szakk6z6piskola Vezet6 Tandcsdnak, valamint

a Hofehdrke 6voda Vezet6 Tandcsdnak. A felsorolt int6zm6nyek gy(l6sein nagy

rendszeresseggel r6szt vettem, rendszeres hozzdsz6ldsaimmal, probl6mdk

megolddsdval segftettem a Vezet6 Tandcsok munkdjdt. Ez havonta legalSbb egy

alkalmat jelent, a nydri id6szakokat leszdmitva.

A K6nya Addm M(vel6d6si Hdz Vezet6 Tandcsdnak tagja vagyok, minden

gyfil6sen r6szt vettem, tev6kenys6gemmel hozzdjdrultam az int6zm6ny hat6kony

mfik6d6s6hez.

A tdrveny szerint meghatdrozott alkalmakkal tartottam fogad66r|l, ezek

mindegyike tematikus volt, 21 szem6ly jelent meg.
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0nkormdnyzati k6pvisel6k6nt tagja vagyok a Vadon Egyesulet

kdzgy(l6s6nek, ahol eleget tettem kotelezettsdgeimnek. Ezenklvul tovdbbra is tagja

vagyok a Szentgydrgy Osztondij elblrdlo bizottsdgdnak, a roma tanulok/didkok

f elzlrkoztalAsi/ programfellebbez6si bizottsSgdnak. A roma felzdrkoztatdsi

program bizotts5ga id6n nem volt osszehlvva. A t6bbi bizottsdgban eleget tettem a

k6telezetts6geimnek. Mint onkormdnyzati k6pvisel6, engem jel6ltek 6s

vdlasztottak meg az Osszes sepsiszentgyorgyi tanint6zm6nyt ellen 6rz6 (kivetel azok,

ahol Vezet6 Tandcs tag vagyok) Kdzoktatdsi lnt6zm6nyek Felm6r6si 6s

Min6s6gbiztositdsi testulet6be. Ebb6li feladataimnak eleget tettem, az 6v sordn az

int6zmdnyek tdbbsege orszdgos ellen6rzdsen esett dt, a vizsgdlo bizottsdg munkdt

aktlvan segftettem.

A Szentgyorgy Osztdndij elbirdlo bizottsdgdnak tagjak6nt, legjobb tuddsom

szerint ellSttam a r1m blzott feladatokat.

Onkormdnyzati k6pvisel6i min6s6gemben 2 alkalommal h[vtak meg a helyi

iskol6kba felvildgosfto el6ad6st tartani a kozoss6gi szolidaritds fontossAgArol,

onk6ntessegr6l6s karrier/tovdbbtanuldsi lehet6s6gekr6l, valamint klzigazgatdsrol.

2018-ban egy alkalommal, Budapesten vettem r6szt kikuldet6sben.

Ezen felul 6vekkel ezel6tt javasoltam a Sepsiszentgy6rgyi Hallgatoi

oszt6ndijprogramot, amelyet el is fogadtak 6s a program egyetemistdknak biztoslt

anyagi segits6get, ha azok a vdrost kutatjdk, a vdros szilm|ra hasznos programot

dolgoznak ki. A Hallgat6i Osztondijprogram bizottsdgdnak is tagja vagyok, ott

6vente elldtom feladataim, az 6n feladatkorombe tartoz6 dont6seket legjobb

tuddsom alapjdn hoztam meg.

Tagja voltam tovdbbd a mdrcius 15-6t szervez6 bizottsdgnak, munkdmmal

legjobb tuddsom szerint segltettem az unnep megszervez6s6t.

Szentgyorgy Napok alkalmdval a veszp16mi delegdci6nak segitettem a

felmerulS k6rd6sekben. Ugyanakkor a vdrost kdpviselem a helyi vend6glStosok



dltal l6trehozott sz6vets6gben (SVESZ), amely a vds6r 6lelmiszerr6szlegeinek

mi n6sdg6t hivatott ellenSrizni.

TObb alkalommal vettem rdszt 6n kormdnyzati sportrendezv6nyeken, illetve

az 6voddsok 6s kisiskolSsok Ar6nds programjainak felugyelet66rt 6letre hivott

bizottsdgnak is tagja vagyok.

Az 6v folyam6n folyamatosan ellen6riztem az int6zm6ny ketnyelv(s6g6t,

ahol hiSnyossdgot ta16ltam, jeleztem az illet6kesek fele. 
,

Ezen felul n6gy program kezdem6nyez6sem volt, amelyet

Sepsiszentgydrgydn megval6s[thatonak gondolok: ifjrlsdgi park l6trehozdsa

(partners6gben mds helyi tandcsosokkal), Vdrosi telefonos alkalmazds l6trehozdsa,

6nsrjllyal m(kod6 fitnesz parkok l6tes[t6se, illetve tehets6ggondoz6 k6zpont

alapltdsa.

Az 6v folyamdn 12 rendes tandcsul6sb6l 1.1. alkalommal voltam jelen,

ugyanakkor a 23 rendkfvuli tandcsul6s volt dsszehlvva, ezeken 16 alkalommal

vettem r6szt. Minden hiSnyzdsom igazolt.
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