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A tevdkenysdgem a helyi onkorm6nyzatban 2012 junius 22. beiktatdsom ut6n vette

Legfiatalabb onkorm6nyzati kepviselokdnt, valamint tekintettel az elmrilt dvekben

munk6mra tdbb sepsiszentgydrgyi ifi fs6gi szervezetkeretdn beliil.

fbr-rtosnak tartottam, hogy ifiirsagi 6s sport bizottsdgban v6llaljak szerepet,

is v6lasztott a testrilet. E,z merlett m6sodik bizottsdgkent, tekintettel
stdtusomra, a jogi bizotts6got v6liaitam.

kezdetdt.

kifejetett

amely aleJnokdvd

a jogi hallgat6i

Az ifliis6gi ds sport bizotts6g gyrlilesein hidnytalanul jelen voitam, itt elsosorban a

vArosr-urkban mtikodo if fs6gi es sport szervezetek kdrdseit, pllyazatainak az elbir6l6sait
vdgezetlik el' A bizotts6g javaslatdra az onkormdnyzat es az Adrenalin Sport Egyesrilet kozti
megdllapodds mentdn ez a szetvezet kapta a Liszlo Ferenc utcai hokozpontot. Koz6sen a
bizotts6gi tagokkal megl6togattttk az emlitett hokozpontot, amelyben minden rerndny szcrint
cey sikeres sport ldtesitmdn'yd fbg dtalakul^i a kozelj6v6ben.

Mirlt dv decemberdben kezdernenyezdsemre Csatlos Liszlo kollc{gdnrmal, valamint a

Kov6szna Megye Taniicsa ifits6gi es sport bizotts6.g kepviseloivel hasznos tan6cskoziist

folytattunk a v6rosunkban miikoclo ifirs6gi ds sport szervezetekkel, ahol feltdrkdpezttik a

problemdkat 6s ezekre kcjzosen kerestrik a rnegold6sokat.

Az orrkornlanyzat jogi bizotts6ganak tagia ds egyben titk6r'a is vagyok, ahol az elnrilt
idoszakban a 6 bizotts6gi tildsen hi6nytalanul jelen voltam. A bizottsdgban elsosorban
szaknrai, jogi szempontb6l vizsgdltuk rneg az eloterjeszte tt haLirozattervezeteket.



Egy m6sik bizotts6g, amelynek tagtra ds egyben elnoke vagyok, a sepsisze'tgyorgyi
6nkorn-r6nyzat utcanevad6 bizotts6ga. Bizom benne, hogy ezen bizottsag mr-rnk6latai mentdn
sikeriil a v6rosi etnikai ar6ny6nak megfeleloen egyensirll't tartani az utc6k ndvad6s6ba' is.
Eddig sikeresen dontottiink tdbb rij utca neve esetdben, ahol olyan szemdlyek nevet vettrik
figyelembe akik a v6rosunkhoz kdtodnek, illetve k6z6ssdgi, szakmai munk6juk
nagymdrtdkben hozzajdrult v6rosunk fejloddsdhez, itt megemlite'dm K6nya Aoam ds Dr.
Szdkely Zoltdn nevdt.

Az onkormdnyzati munka mellett bekapcsol6dtam tcjbb olyan tevekenysegben is, a'relyek
kotodnek az cjnkorm lnyzati munkdhoz, rnint pelcl6ul Mosonrnagyarovar testverv6rosunk
megldtogat6sa, a Csikszered6ban taltott cjnkorm6nyzati fociturndn, vagy a h6romszdki fiatal
onkorrnanyzati kepviseloknek tartott felkdsziton a Fiatal Tandcsosok 'fal61koz6j6n.

A tovabbiakban fontosnak tartom, hogy aktiv kapcsolatot 6poljak a sepsiszentgyorgyi iflirsagi
es civil szervezetekkel, hogy elkepzeldseik mdg hangsirlyosabban jelen legyenek az
cinkorm6nyzati dontdshozatalban.
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