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A 2013-as 6v rendkiv0li 6s soros, {isszesen 24 osszehivott testiileti iil6sein kiv6tel n6lkiil

minden i.il6sen jelen voltam. Onkormdnyzati k6pvisel6k6nl, a 2013-as 6vben aktivan

rdszt vettem k6t szakbizotts6g munkfijilban: ifjris6gi 6s sport szakbizottsdgban 6s az

eg6szs6giigyi, szoci6lis 6s vall6siigyi szakbizotts6gban, melynek a bizottsig ta$ai

alelnoknek v6lasztottak. Az ifiris6gi 6s sport szakbizottsdgot 18 alkalommal hivtdk

<issze, amelyb6l 17 gyiillsen vettem r6szt, az eg6szs6gigyi, szoci6lis 6s vall6stigyi

szakbizotts6got 15 alkalommal hivt6k ossze, itt minden gyfldsen tdszt vettem,

hozzfujfurulva szakmai tud6sommal a felvetett t6m6k megvitat6s6ban.

Az ifinsilgi 6s sport szakbizotts6gban hatilrozat tervezeteket vitattunk meg 6s

v6lem6nyezfrir*,6vente ifirisdgi 6s sport pSlylzatt iratcsom6kat is elbir61tunk. Nagyon

fontos e16re16p6sk6nt megemlitem az ifjris6gi alap l6trejott6t aminek a

megval6sul6s6ban szerepet v611a1tam. Az elkiil<initett ifjrisdgi alap, rem6nyeim szerint

tov6bb fogja segiteni a v6rosunkban miikod6 ifiisilgi szewezetek tev6kenys6g6t 6s

szinesebb6 fogja tenni az i\is6gi 61etet. A Sepsiszentgyorgyi sport egyesiiletek

vezet6ivel gyiillseztrink, egyeztetti.ink, felt6rk6pezfrJk az ig6nyeket, ezekre kivdnunk

kcizosen megolddsokat ta161ni.

Az eg6szs6*gyi,szoci6lis 6s vall6siigyi szakbizottsilg gyiil6sein, a soron kovetkez6

hatfurozat tervezeteket v6lem6nyezle:m. A Zathurecky Berta Id6sek Otthon6val 611and6

j6 kapcsolatot 6polunk 6s az ott felmeriil6 gondokat igyeksziink a leghat6konyabban



megoldani. H6dmez6v6s6rhelyi 6s Budapesti szoci6lis int6zm6nyeket ldtogattuk meg,

betekint6st nyerttink az ottari szoci6lis h616 miikrid6s6ben,6s hasznos inform6ci6kkal

t6rtiink haza, amelyeket igyekszi.ink eletbe tiltetni a lehet6s6gek tekintet6ben

v6rosunkban is. Itt kiemelem a j6 eredm6nyekkel miikcid6 hajl6ktilan sz6ll6t, amely

mrilt 6vben kezdte miikod6sdt. R6szt vettem a hajl6ktalan szill6 itszervezds6bery

rijraindit6sAban a Mdltai szeretet szolgillattal karoltve ahol onk6ntes munk6t is v5llalok.

Onkormdnyzati kfpviselSi min6s6gemben kinevezett tagSa vagyok a Mikes Kelemen

Elm6leti Liceum 6s a Berde Aron Kozgazdasdgi 6s Kozigazgat6si Szakkciz6piskola

vezetltanAcsdnak. Itt a v6lem6nyemet javaslatomat adtam sz6mos probl6ma

mego1d6s6ban, a felmertilt gondokat tov6bbitottam a dcint6shoz6, valamint a v6grehajt6

szervek fele. A Puskds Tivadar Szakkozdprskola 6vzhr6 6s 6vnyit6 rendezv6ny6n

k6pviseltem az cinkormdnyzatot 6s tolmdcsoltam a polgdrmester fr gondolatait.

A sz6pmezSi k6bor kutya menhelyet miikodtet6 Nez Perce Egyestilet feliigyel6

bizottsilgAnak tagja vagyok. Tobb alkalommal tcirt6n6 l6togat6sok sor6n, igyekeztem

felt6rk6pezni a k6bor kutya menhely saj6tos probl6m6it amelyeket tov6bbitottam is a

dont6shoz6 szervek fele. Az onkormtnyzat, civil szervezetek 6s politikai p6rtok

szervezds6ben, minden 6vben mdrcius L5-6n kozosen eml6keziink meg h6seinkr6l, a

mrilt 6vben a szervezlcsapat tagjak6nt igyekeztem legjobb tud6som szerint segiteni a

rendezv6ny lebonyolit6sdt.
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