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TEVEKENYSECI BESZAMOLO _ 2O1I
MIKLOS ZOI,TAN * ONKOR.MANYZATI TANACSOS

Gyuleseken rialo reszvetel :

- Tanassg.vulesek : 23 reszvelel 26.gyulestrol
- Gazdasagi Bizottsagi Gyulesek : 21 reszvetel26 g5,'ulesbol
- Ifiusagi es Sportbizottsagi g,vulesek : 21 reszvetel23 gyulesbol

A Gazdasagi BizgfIUIi gyulesein aktivan reszt vettem a szakmunhaba.n. Ir.,{egvitaltunk szamos
oiyan hatarazattervezetet, arni kiemelkeda tbntosaggal birt birt a varos eletetren :

- helyi adok es illetekek megallapitasa ;
* hatar azattervezetek szakve lemenli ezese ;

- vegyes gyulesek az alarendelt intezmenyek. es az onkormanyzati tulajdonban levo cegek
kepviseloivel;

- szamos gazdasagijellegu keres es peticio megvitatasa, es donteshozas ezek kapcsan, stb.

Az Ifiusagi es Sportbizottsag gyulesein is aktiv munkat vegeztunk, kiemelkedoek a
kovetkezok :

- Az ifiusagi es sportpalyazatok elbiralasa felevenkent ;
- Ifiusagi es sport temaju hatarozattervezetek megvitatasa es szakvelemenyezese
- Vegyes gyulesek a municipium vezeto sportegyesuleteivel, ezek nehezsegeinek

felterkepezese es megoldasa.
- Ifiusagi es sport temaju keresek, peticiok megvitatasa, stb
Donteseink, nyujtott tamogatasaink eredmenyekent pezsgo, eredmenyes sportelet van

varosunkban.

Az Ady Endre Iskola, valamint a Gulliver Napkoziotthon vezetotanacsanak vagyok tagtra. Ezek
gyulesein reszt vettem, ha igeny volt ra, a gondokat tovabbitottam a donteshozo, valamint a vegrehajto
szervek fele.

A Kis es Kozepvallalkozasok Garanciaalapjanak vezetotanacsaban vagyok helyettes tag.

A varos korzeteinek az RMDSZ tanacsosok kozotti felosztasa eredmenyekent az lJjszemerja
korzebrt felelek, az itt talalhato problemakra megoldasokat keresve (pl: Lakobizottsagi megkeresesre,
kozvetitesemmel megoldottuk a Muzsak setanyan valo jarda jarhatosaganak problemajat...).

Az onkormanyzat tulajdonaban levo TEGA es MULTITRANS RT-k szukitett kozgyulesenek
vagyok tagSa 2-2 masik tanacsoskollegammal egyutt. Korlatolt mandatumunk hatarain belul fontos
donte s eket ho ztunV ho zunk ezen v allal atok el eteb en.

A varos unnepen segitseget nyujtottam a testvervarosok delegacioinak a fogadasaban, valamint
tagja voltam a Vendeglatok Szovetsegevel kozosen letrehozott bizottsagnak, amely a felallitott
lacikonyhakat biralta el, hozzaj arulva ezek esztetikai kinezetukhoz.

Harmadmagammal testvertelepulesunkon, Ferencvaroson kepviseltem Sepsiszentgyorgy
onkormanyzatat a Ferenc Napi Bucsun,20II oktobereben.



Az onkormarryzat es a Nez Perce Egyesulet partnersegevel mukodtetett szepmezoi koborkutya
menhely felugyelo bizottsaganak vagyok tagja. Felterkepeztuk a sajatos problemakat, tovabbitottuk a
donteshozo es vegrehajto szervek fele,hozzajarulva, hogy mintaerteku menhelye legyen varosunknak.

20II tavaszan a Tanacs ele terjesztettern egy hatarozattewezetet, ami egy rehabilitacios
kozpont letrehozasat celozta meg fogyatekkal elok szamara, egy fovarosi szakmai civil szervezettel
partnersegben. Eredeti formajaban ahatarozattewezet megbukott, de sikerkent konyvelheto el,hogy az
effe a celra azonositott ingatlanban, egy mas partnerseggel, egy hasonlo kozpont letesulhet
eloterj esztesem eredmenyekent.

Az Ifiusagi es Sportbizottsag meghatalmazasaval a varos vezeto sportegyesuleteinek, a
tevekenys eget felugyelem (teremfo ci ill etve noi ko sarl abda).

Tanacsgyuleseken valamint szakbizottsagi gyuleseken felszolaltam, ha szuksegesnek es
hasznosnak lattam ezt. Velemenyeim, donteseim alaplat a lakossag erdekeinek a kepviselete kepezte.

A tovabbiakban is legjobb tudasom szerint fogom tamogatni azokat a kezdemenyezeseket,
amelyek varosunk elomenetelet es fejlodeset biztositja.
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