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Mand6tumom elnyerese utdn a Magyar Polgdri PSrt vdrosfejlesztesi programjdnak
kdvetesere szeg6dtem. Reszt vettem az onkormdnyzat majdnem minden rendes 6s

rendkfvtjli testrileti ril6s6n, pusztdn a szabadsdg ideje alatt, illetve egy hivatalos delegdcioban
valo r6szv6telem miatt hidnyoztam. A testrilet munk6lataiba aktivan kapcsolodtam be, nem
csak 6szrev6teleimet sorjdztam, hanem konkret javaslatokat is tettem a megvalosftdsukra.
Ket szakbizottsdg munkdjdban vSllaltam feladatot, a tanrigyi es mfivelcidesi es a jogi
szakbizottsdgeban. Az 6nkormdnyzat r6sz6rol hdrom m(velcidesi intezmenyert felelek.

Az Andrei Muresanu Szinh6z all szaktertiletemhez a legkdzelebb, reszt vettem a

vezetStandcsi tileseken, de rendszeres kapcsolatot tartok a szhhilz vezet6s6g6vel, hogy
folyamatosan birtokdban legyek a felmerti16 probl6maknak, s azokra megolddst taliiljak. A

Kos Kdroly lskolakcizpont vezet5tandcsi tagjakent r6szt vettem az til6seken, illetve
t6j6kozodtam az iskola gazdasdgi 6s oktatdsi gondjai16l, megvalosftdsairol. Szinten felelek a
N6ri Szent Frildp iskold6rt is, ide meg soha nem hivtak, mik6nt 6n sem tettem meg ldtogatdst
ebben az oktatdsi int6zmenyben . Ezt a mulasztdsomat hamarosan potolni fogom.

Augusztusban reszt vettem a Kecskemeti Hiros Napokon, mint onkorm6nyzati ktildott,
testv6rteleptilestinkon, hol a polgdrmesterrel va16 talSlkoz6n ismertettrik a vdrosunkban
t6rtent politikai gazdasdgi v6ltozdsokat az elm0lt egy 6vben. Krilon kapcsolatot teremtettem
az ottani Civil Kerekasztallal, mely egy igen er6s civil szervezeteket tomoritci szdvets6g, s

figyelmtiket a CIVEK Hdromszeki Civil Szervezetek Szovetsege fele irdnyftottam.

Ugyanakkor egyezsegre jutottam a Kecskemeti RegionSlis Turisztikai Hivatal vezetcij6vel,
hogy kapcsolatot tart a sepsiszentgyorgyi Tour Info iroddval, s a ket iroda egymds
rekldmanyagdt n6pszerfisiti.

Mint 6nkormdnyzati kepviselci kethetente fogadoordt tartottam az MPP szekh itzAban, hogy
kapcsolatot tartsak a polgdrsdggal, vdlaszt6immal, s az altaluk 6szrev6telezett gondokat
p16bd lta m orvosol n i, i I letve e I kepzel6sei ket, otletei ket m egva losita n i.

F6l eves manddtumom alatt egy hatdrozattervezet el6terjesztSje voltam a Polgdri Frakcioval
kcizosen, mely a ket szekelyfoldi megye hatdrainak n6pszavazas dltali modositdsdrol szolt.
Sajnos a testUlet elutasitotta. Volt egy sajdt hatdrozattervezetem is, mely a jelent6sen
megn6velt csatornadij csokkenteser6l szolt figyelembe v6ve a Kozmrivek egykori ajdnldsdt is,

de sajnos ezt is elutasitotta a testrilet.
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