
FERENCZ CSABA ONKORMA.NYZATI KEPVISELO

Tevekenysegi beszamol6 a 2011-es
,evre
A sepsiszentgyorgyi onkorrmmyzat tagjakent a 201O-es evben a kovetkez6

tevekenyseget folytattam:

1. Tamicsiileseken kifejtett tevekenyseg:
- az egesz evben tartott 26 tanacstilesb61 (ebb61 11 rendes es 15 rendkiviili)

osszesen 22 tilesen yettem reszt (mind a 11 rendes es 11 rendkiviili tilesen). A
napirenden lev6 hatarozatokat velemenyeztem, Wbb esetben m6dosit6 javaslatot
tettem;

- kezdemenyeztem az onkormanyzat hasznalaton kivtili Gyar utcai
ingatlananak szocialis ceIokra val6 hasznositasat, igy sikertilt az ingatlant a Diak6nia
Alapitvany gondnoksagaba helyzeni, ahol az6ta fogyatekos szemelyek
muhelymunkajat bonyolitjak Ie, Wbb ilyen iranyli fejlesztes is elinbdult;

- Wbb hozzasz6las, illetve kerdes a kiilOnfeleknel.

2. Szochilis szakbizottsagban:
- a szakbizottsag 21 tilest tartott, 11 alkalommal a rendes tanacstiles soron

lev6, szocialis, egyhaziigyi kerdesekkel foglalkoz6 hatarozattervezeteit velemenyezte;
- Wbb tilest szenteltilnk a Romulus Cioflec utcai (Sing-Sing) szocialis lakasok

atvilagitasi folyamatanak, a minden lakasra vonatkoz6 felmeres el6keszitesenek, a
szakvelemenyek e1emzesenek es kiertekelesenek;

- az onkormanyzat hasznalaton kivtil lev6 Gyar utcai ingatlanjanak
hasznositasa erdekeben a szakbizottsagban egyeztetttink a Diak6nia Alapitvany
vezet6ivel, illetve meghallgattuk a CREFOP alapitvany bemutat6jat az ingatlan
szocialis celokra Wrten6 hasznositasa erdekeben. igy rna fogyatekos szemelyek
szamara munkahelyet teremt6 mUhelyek mukodnek.

- a szakbizottsag minden, szocialis es egeszsegtigyi temaban kezdemenyezett,
soron kovetkez6 rendes tanacstilesre el6terjesztett hatarozattervezetet velemenyezett;

- a Dalia utcab61 kikolWztetett 6voda heyen megtiresedett lakasok elosztasa.

4. A varosrendeszeti bizottsagban:
- a varosrendeszeti szakbizottsag osszesen 15 tilest tartott, mind a 15 tilesen

Yettem reszt, velemenyeztem a soron kovetkez6 hatarozattervezeteket, illetve a
felmertil6 urbanisztikai kerdeseket;

- reszt Yettem a b6vitett varosrendeszeti bizottsag (CTUAT) tilesein.

6. Egyeb tevekenysegek:
- a Csipike 6voda igazgat6 tanacsaban val6 reszvetel;
- a Zathureczky Berta oregotthon megtiresedett helyeinek beWItesere a

jelentkez6k meghallgatasara alakitott bizottsag munkajaban val6 reszvetel;
- az MPP Martinovics utca 2. szam alatti szekhazaban a frakci6 rendszeres

talalkoz6kat tartott a yaros polgaraival, havi rendszeresseggel tartottam fogad66rat;
- reszt yettem a part helyi szervezete altaI szervezett lakossagi f6rumokon.

Sepsiszentgyorgy, 2012. februar 8.
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Fogad66rak a 2012-es evre

A sepsiszentgyorgyi onkormanyzat tagjakent a 2012-es eyre tervezett fogad66rak:

A mandatum vegeig, junius elejeig havonta egyszer, kedden 18 oratol a
Magyar Polgari Part (MPP) Martinovies utea 2. szam alatti szekhazaban tartok
fogadoorM.

Sepsiszentgyorgy, 2012. febrwh 8.


