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Vajna L6szl6 - Onkorminyzati k6pvisel6

Gyiildseken val6 rdszv6tel : - Tan6csiildsek :21 rd;snrfitel 24 gyiil6sb6l

Gazdasdgi bizotts6gi til6sek :20 rflszvetel a26 gytil6sb6l

AGazdasilgi bizottsSg iil6sein aktivan reszt vettem a szakmunk6ban,
v6lemdnyeztiink szdmos olyan hatirozattewezetet, amelyek fontoss6ggal birnak a vdros
6let6ben:

- helyi ad6k 6s illet6kek megdllapitdsa;

- hathr ozattervezetek szakvdl em6nyez6se ;

- vegyes gyiil6sek az alSrendelt intdzmdnyek 6s az onkorm6nyzatifilajdonban lev6
c6gek kdpvisel6ivel;

- sz6mos megbesz6l6s a vdrosban lev6 gazdas6gi egys6gek vezet6ivel , melynek f6
tfimdjaa helyi ad6k valamint vdrosi adminisztraci6 6s cdgek kdzti kapcsolatok 6s

kommunik5ci6 fej leszt6se volt

- mint siz6 pr6b6ltam a kapcsolatot teremteni asizbk6s az ennek miiktid6st vdgzb
igazgatil silg ktiziitt, me go ldani j avitani a felmeriil 6 prob l6m6kat.

Szoci6lis, Eg6szs6giigyi 6s Egyhaziigyi Szakbizottsfugiil6sek : 12resnrdtel l3 iil6sb6l

A szakbizotts6gi iil6seken soron lev6, szoci6lis k6rd6sekkel foglalkoz6
hatbr ozattervezeteket v6l em6nyeztii k

- sok id6t szentelttink a Romulus Cioflec utcai (Sing-Sing) szoci6lis lak6sok lakosainak
probl6m6j6nak megold6s6ra, ezek kiktiltdztet6sere .



- aZathtreczky Berta ciregotthonban felmeriil6 gondokat is pr6b6ltuk orvosolni.

- a szakbizottsrigban minden, sz6ciSlis 6s eg6szs6giigyi t6m6ban kezdem6nyezett, soron
ktivetkez6 rendes tanicsiil6sre el6terjesztett hathrozattewezetet v6lem6nyeztiink

Jogi Szakbizottsdgtil6sek : 3 r6szvdtel 6 tildsb6l

Oktobertol a jogr szakbizottsagban folyataom tevekenysegem melynek tikara is vagyok a
szocialis bizotsag helyett.

A szakbizottsrlgi iil6seken soron lev6 hat6rozattervezeteket jogi szempontbol
v6lem6nyeztiik

A Sz6kely Mik6 Koll6gium vezet6tanacs6nak is tagia vagyok, gyiil6sein rdszt vettem, ha
ig6ny volt 16, a gondokat tov6bbitouam a ddnt6shoz6, valamint a v6grehajt6 szervek fele.

A Berde Aron Szakokozepiskola vezet6tanacsiinak is tagia vagyok, gyiildsein r6szt
vettem, ha ig6ny volt 16, a gondokat tovdbbftottam a drint6shoz6, valamint a v6grehajt6
szervek fele.

Az tinkormhnyzat tulajdon6ban l6v6 Multitrans R.T. sztikitett kiizgyiilds6nek is tagia
vagyok 2 m6sik tan6csoskoll6g6mmal egyiitt. Korl{tolt mand6tumunk hatarain beliil
fontos ddnt6seket hoztunk, hozunk ezen villalatok 6let6ben.

Cegl6d polgfrmester6nek meghiv6sSra, Sepsiszentgytirgi ktildtittsdg tagiak6nt reszt
veffem a k6t v6ros kdzdtt kialakitott testvdrv6rosi kapcsolatokat 6pol6 munkal6togatiison
valamint teremfoci bajnoks6gon

Tan6csiil6seken valamint szakbizottsdgi 0l6seken felsz6laltam, ha sziiks6gesnek 6s
hasznosnak lfittam ezt. V6lem6nyeim, drint6seim alapjfuta lakoss6g 6rdekeinek a
kdpviselete k6pezte.

A tov6bbiakban is legjobb tudfsom szerint fogom tdmogatni azokata .
kezdem6nyezdseket, amelyek vdrosunk el6menetel6t 6s fejl6d6s6t biztositj6k.
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