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Sepsiszentgyorgy helyi tandcsdnak szakbizotts6gai kozril az eg6szs6gtigyi,

szociSlis 6s valldsrigyi szakbizottsdg, valamint az ifjrisdgi 6s sport szakbizottsdg

tagja vagyok. Az eg6szsdgtigyi, szocidlis 6s valldstigyi bizottsdg 9 til6s6n, az

itj0s6gi 6s sport szakbizotts6g 11 ril6s6n vettem r6szt.

A szociSlis bizottsdg tagjak6nt els6sorban a szociSlis igazgat6sdg

tev6kenys6g6t felrigyeltem, illetve az int6zm6ny dtszervez6s6nek folyamatdban

vettem rdszt. 2Ot9 -ben sikerrilt egy 0j szerkezeti struktfr6t kialakitani,

l6trehoztuk a koz6pvezet6i szintet, ezdltal biztosltottunk egy Stldthatobb

rendszert, konnyebben ellen6rizhet6 6s m(kodtethet6 szolgdltatdst. C6lunk

egy emberkozeli szolgdltatds biztositdsa, illetve olyan r6szlegek kialakitdsa,

amelynek munkatdrsai a sepsiszentgyorgyi lak6k konkr6t probl6m6inak a

megolddsdval tudnak foglalkozni. Atszerveztuk, meger6sitettrik a

civilszervezetekkel egyrittmfikodni hivatott r6szleget. Szoros egytittmUkod6st

hoztunk l6tre 6s elkezdtUnk sajdt szociiilis programokat fel6piteni, olyan

programokat, amelyeket a civilszervezetek nem tudnak felvdllalni.

Ev elej6n r6szt vettem a civilszervezetekkel folytatott tandcskozdsokon,

ahol 6k bemutattdk tev6kenys6geiket 6s ami utdn az alpolgiirmester asszonnyal

6s a szociiilis bizottsdg tagjaival kozosen dont6seket hoztunk a kovetkez6

id6sza k progra mjainak tekintet6ben.

Rendszeresen megldtogattam az 6nkormdnyzat .vagy annak

alint6zm6nyei dltal t6mogatott szervezetek programjait, r6szt vettem a

vd rosba n szervezett szocidlis esem6nyeken.

A szoci6lis lak6sok szab6lyzat6t m6dositottuk, ezdltal igyekezttink a

l6tesitm6ny int6zm6ny jelleg6t meger6siteni, illetve behoztunk olyan

szabdlyozdsokat, amelyek rem6lhet6leg ki fogjdk sz(rni azon szem6lyeket, akik

minden szabdlyt felr(gva, zavarj6k az ott 6l6ket.



Az ifjrisSgi 6s sportbizottsiig tagjak6nt rdszt vettem t6bb jeles

esem6nyen. 2019-ben is a bizottsdg tdmogatdsdval kertilt megrendez6sre egy

pdr hagyomdny jellegfi ifj0sSgi 6s sportesem6ny. Tartottam a kapcsolatot az

ifj0sdgi 6s sport szervezetekkel.

P6ntekenk6nt fogad66r6kat tartottam a polgdrmesteri hivatal

6prilet6ben, ahol igyekeztem titbaigazltani ahozzdm fordul6kat, illetve azokat a

probl6miikat, amelyeket nem tudtam megoldani tovdbbitottam az illet6kes

irod6 k mu n katd rsaihoz.

A hozzlm fordu16 szem6lyek nagyr6sz6nek panaszai a kovetkez6

t6ma ko16ket 6rintett6k:

- LakhatSsi prob!6mdk

- P6nzbeli 6s egy6b jellegfi t6mogatdsok ig6nyl6se

- 0nkormdnyzat tulajdondban !6v6 lakiisokban felmerti16 gondok

- Sport 6s ifj0sdgi esem6nyek tiimogatiisdval kapcsolatos k6rd6sek

Osszesen 16 onkorm6nyzati til6sen vettem r6szt.


