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Tev6kenys6gi beszimol6

Alulirott Zsigmond J6zsef, Sepsiszentgytirgy municipium Helyi Tan6csanak taga, a

Rom6niai Magyar Demokrata Szrivets6g dnkorm6nyzati kdpvisel6je, bemutatom 2013-as 6vre

vonatkoz6 tev6kenysdgi besz6mol6mat. I

K6t szakbizottsSg tagja voltam az 6v k6zep6ig: az oktatdsi 6s kultur6lis bizottsSg6,

valamint az ifirisigi 6s sportbizottsSg6. Az els6 bizotts6gban tagsSgom megsziin6slig 12 gyul6s

volt megtartva, melyb6l 11 alkalommal vettem rdszt. A m6sodik bizottsig 15 gyul6s6n voltam

jelen a 18-b61. Minden hiSnyz6som igazolt.

Az 6v ktizep6n az oktatasi 6s kultur6lis bizotts6gb6l 6tkeriiltem a jogi bizotts6gba,

amelynek aleln6k6v6 vr{lasztottak. A bizotts6gba keriil6sem utiln 6 gyul6st hfvtak 6ssze, ebb6l 4

alkalommal voltam jelen. Minden hirinyz6som igazolt.

Onkorm6nyzati k6pvisel6i min6s6gemben tagja vagyok a sepsiszentgytirgyi Gtidri Ferenc

Altaldnos Iskola Yezet6 Tan6cs6nak, a Mikes Kelemen Lfceum Yezetl Tan6cs6nak, a Mihai

Yiteazu Nemzeti Koll6gium Yezetb Tan6csAnak, a Pusk6s Tivadar Szakkdz6piskola Vezet6

Tan6cs6nak, valamint a H6feh6rke 6vod6nak. A felsorolt int6zm6nyek gyiil6sein mind r6szt

vettem egy kiv6tel6vel, rendszereshozzitsz6l6saimmal segitettem aYezetl Tan6csok munk6j6t.

Ez hav onta le gal6bb e gy alkalm at j elent, a ny firi id6 szakokat leszitmitv a.

A K6nya laem Miivel6d6si lFriLz Yezetb TanScsi{nak tag15v6 vfulasztottak, ott k6t

alkalommal volt gyiil6s, de ttibb alkalommal is felkerestem az intdzmdny vezst6s6gdt,

igazgatfj{fi.

12 alkalommal tartottam fogad66r5t, ezek mindegyike tematikus yolt,27 szem6ly jelent

meg.

6nkorminyzati k6pvisel6k6nt m6r nem vagyok tagja az Adrenalin Sportegyesiilet Vezet6

t A 21512001 szdmri kozigazgatilsi t<irv6ny, 52

39312004 szfumfi kdzigazgatfusi viixztottakra
p ar agr afusinak 6rtelm6ben.

cikkely6nek, 4 paragrafus6nak valamint a

vonatkoz6 tdrv6ny 50 cikkely6nek, 3



Tan6cs6nak, az egyiittmiiktid6siik megsziint a vilrossal, de bekertiltem a Vadon Egyesiilet

kiizgyul6s6be, ahol eleget tettem ktitelezetts6geimnek. Ezenkiviil tov6bbra is tagja vagyok a

Szentgyrirgy Osatindij elbir6l6 bizotts6gilnak, a roma tanul6k/dirikok felzirklnatfusil

programfellebbez6si bizotts6grinak 6s a Sport Oszttindijakat megit6l6 bizottsdgnak. A roma

felzirk6ztatilsi program bizotts6ga id6n nem volt dsszehiwa. A tiibbi bizotts6gban eleget tettem

a kdtelezetts6geimnek.

Mint tinkorm6nyzati k6pvisel6, engem jelOltek 6s v6lasztottak meg az risszes

sepsiszentgydrgyi tanint6zndnyT ellen6rz6 (kiv6tel azok, ahol Yezetil Tan6cs tag vagyok)

Kdzoktat6si Int6zm6nyek Felm6r6si 6s Min6s6gbiztositasi testiilet6be. Eddig nem volt

dsszehfwa egyetlen alkalommal sem a testiilet.

A Szentgytirgy Oszt<indij elbinil6 bizottsdgdnak tagiak6nt, legiobb tuddsom szerint

ellifitan a r 5m baott fe I adatokat.

Onkormrinyzati k6pvisel6i min6s6gemben 5 alkalommal hivtak meg a helyi iskol6kba

felvih{gosft6 elSad6st tartani a kiizdssdgi szolidarit6s fontoss6gdr6l, 0nk6ntess6gr6l 6s

karrier/tov6bbtanul6si lehet6s6gekr6l. Ezenkiviil 2 alkalommal lakoss6gi f6rumon vettem r6szt,

6s diplom6ciai kiildiittsdget vezettem jriniusban Rodost6ba, a v6rost k6pviselve.

Az 6v folyam6n 1l rendes tanricsiildsb6l 10 alkalommal voltam jelen, ugyanakkor a 13

rendkfviili tandcsiil6sb6l 12 alkalommal vettem r6szt. Minden hidnyzisom igazolt.
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