
PR
Mun
N

TEVEKENYSEGI BESzAMoLO 2012

Vajna Laszl6 - onkormanyzati kepvisel5

Gytileseken val6 reszvetel: - Tanacstilesek : II reszvetel 13 gyUlesb6l

Gazdasagi bizottsagi tilesek : 9 reszvetel a 13 gyti lesb6l

A Gazdasagi bizottsag Ulesein aktivan reszt Yettem a szakmunkaban,
velemenyeztUnk szamos olyan hatarozattervezetet, amelyek fontossaggal birnak a yaros
eleteben:

- helyi ad6k es illetekek megallapitasa ;

- hatarozattervezetek szakvelemenyezese ;

- vegyes gytilesek az alarendelt intezmenyek es az onkormanyzati tulajdonban lev6
cegek kepvisel6ivel;

- szamos megbeszeles a varosban lev6 gazdasagi egysegek vezet6ivel , melynek f6
temaja a helyi ad6k valamint varosi adminisztraci6 es cegek kozti kapcsolatok es
kommunikaci6 fejlesztese volt

- mint siz6 pr6baltam a kapcsolatot teremteni a siz6k es az ennek mukodest vegz6
igazgat6sag kozott , megoldani javitani a feimerUl6 problemakat.

Szocialis, EgeszsegUgyi es Egyhaztigyi Szak izottsag Ulesek : 6 reszvetel II Ulesb6l

A szakbizottsagi tileseken soron lev6, szociiilis kerdesekkel foglalkoz6
hatarozattervezeteket velemenyeztUk

- sok id6t szenteltUnk a Romulus Cioflec utcai (Sing-Sing) szocialis lakasok lakosainak
problemajanak megoldasara , ezek kikolt6ztetesere .



- a Zathureczky Berta oregotthonban feimerUI6 gondokat is pr6baltuk orvosolni.

- a szakbizottsagban minden, szocialis es eg(~szsegtigyitemaban kezdemenyezett, soron
kovetkez6 rendes tanacstilesre el6terjesztett hatarozattervezetet velemenyezttink

A Szekely Mik6 Kollegium vezet6tanacsanak is tagja vagyok, gytilesein reszt yettem, ha
igeny volt ra, a gondokat tovabbftottam a donteshoz6, valamint a vegrehajt6 szervek fele.

Az onkormanyzat tulajdonaban lev6 Multitrans R.T. szukftett kozgytilesenek is tagja
vagyok 2 masik tanacsoskollegammal egytitt. Korlatolt mandatumunk hatarain beWI
fontos donteseket hoztunk, hozunk ezen vallalatok eleteben.

Mosonmagyar6var polgarmesterenek meghfvasara, Sepsiszentgyorgy varosanak a
polgarmester ur altai vezetett ktildottseg tagjakent reszt yettem a ket yaros kozott
kialakftott testvervarosi kapcsolatokat apol6 munkalatogatason.

Cegled polgarmesterenek meghfvasara, Sepsiszentgyorgi ktildottseg tagjakent reszt
Yettem a ket yaros kozott kialakftott testvervarosi kapcsolatokat apol6 munkalatogatason
valamint teremfoci bajnoksagon

Tanacstileseken valamint szakbizottsagi tileseken felsz6laltam, ha sztiksegesnek es
hasznosnak lattam ezt. Velemenyeim, donteseim alapjat a lakossag erdekeinek a
kepviselete kepezte.

A tovabbiakban is legjobb tudasom szerint fogom tamogatni azokat a
kezdemenyezeseket, amelyek varosunk el6menetelet es fejl6deset biztosftjak.


