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A tanacs kereteben ket szakbizottsagban a gazdasagi es a jogi bizottsagban
tevekenykedtem . A gazdasagi bizottsagban titkari tisztseget is bet6lt6ttem.

Tevekenysegem soran igyekcztcm a kerdesekct a bizottsagi es frakci6 Lileseken
megbeszelni es tisztazni, a vitakat lefolytatni Llgy. hogy lehetolcg mar olyan valtozatban
kerLiljenek a tanacs ele amelyeket el Ichet fogadni. ;\ vitak soran mindig torekedtem arra.
hogya kLilonbozo allaspontokat kozelitsem, es Illcgtalaljalll a konszenzust.

Eisosorban a gazdasagi ,penzLigyi kerdesek, valamint a helyi tanacs
alarendeltsegebe tartoz6 cegek es intezmenyek mukodese foglalkoztatott. Tamogattam
minden olyan kezdemenyezest amelynek jelentos energiatakarekossagi es
kornyezetvedelmi hozadeka volt. Megbizottkent tagja voltam a Kis es kbzepvallalkozok
Helyi Garancialapja - Fondul Local de Garantare a IMM - vezetotanacsanak .. Egy
masik tema, amely erdekelt az ad6k es illetekekek kerdeskbre volt. Itt a t6rekvesem az
ad6 szinten tartasa volt tekintettel a kritikus gazdasagi helyzetre.

Foglalkoztatott a sepsiszentgybrgyi strand felujitasanak kerdese is. Itt egy
alternativ javaslatot fogalmaztam meg ami abban alit. hogy a nagymedencet ne
wellnessstranda alakitsak han em korszerLisitsek egy olyan medenceve amely megfelel az
olimpiai szabvanyoknak annak erdekeben. hogy hitcles versenyeket lehessen szervezni
vagy akar a vizilabda sportagat Sepsiszentgybrgybn meghonositani. Sajnalom. hogy nem
ez a valtozat kerUllllegval6sitasra. ;\-/. uszoda esetcben isjavasoltam a korszerUsitest. Itt
sikerLilt elernem annyit, hogy a 2012 - es kbltscgvctcsben elkLilbnitettUnk egy osszeget az
egyik szauna felLljitasara.

Tamogattam minden olyan kezdelllenyezest. amelyrol Llgy gondoltam, hogy a
yaros polgarainak hosszLI tavLI erdekeit segiti elo es elleneztem minden olyan javaslatot.
alllelyrol ugy ereztem, hogy ellentetes a polgarok erdekeivel.

Reszt yettem a tanacs altai kijelolt bizottsagban amely az orvosi rendelok
eladasaval foglalkozik.Tanevzaraskor illetve tanevkezdeskor rcszt yettem tanUgyi
intezmenyek rendezvenyein ahol a helyi tanacs kepviseleteben tajekoz6dtam az iskolak
gondjair61. Havi rendszeresseggel fogad66rakat tartottam a yaros polgarainak. Ezek
kereseit tolmacsoltam a polgarmesternek, alpolgarmestereknak. A fogad66rakat az MPP
- Martinovics utcai szekhelyen tartottalll ahol talalkoztalll a valasztopolgarokkal
keddenkent .Az augusztusi honap kivetelevel - alllikor pihenoszabadsagomat tolt6ttem -
reszt Yettem a tanacs Lilesein, a bizottsagok hivatalban tbrteno es kihelyezett Lilesein. Csak
indokolt esetben - munkahelyi sUrgos teendok miatt - hianyoztam czekrol kiveteles
esetekben. Reszt Yettem ezen kivUI az MPP altai szervezett lakossagi r6rumokon.
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