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A helyi kiSngazgatAsr6l s2616 20AU 215-6s tdrv6ny 51. cikk6nek 4. bekezd6se alapjin a
k<izv6lem6ny tudomasiira hozom a helyi tanicsban folytatott tev6kenys6gem besziimol6j6t:

A besziimo16 alll4.janurir - december idoszakra vonatkozik.

l. Jelenl6t:

a. Az Onkorminyzatitesttilet iil6sein:
- soros:

- rendkivtili:
l0 gyri'l6s - 9 r6szv6tel.

19 gytil6s - 8 r6szv6tel.

b. Tev6kenys6gemet k6t szakbizottsdgban fejtem ki:
- A teriiletrendez6si, vdrostervez6si, kdrnyezetvddelmi 6s turisztikai

szakbizottsagban: l1 gyril6s - l0 r6szv6tel.

- A Kultura-, tudomiiny- 6s tantigyi szakbizottsagban:

13 gyil6s- ll r6szv6te1.

2. Tev6kenys6g:

Az <inkorminyzati testtilet {il6sein tamogattam minden olyan kezdem6nyezdst, amely
Sepsiszentgydrgy fejl6d6s6t szolgrilta.
A szakbizotts6gok tev6kenys6gein, amelyeknek tagia vagyok, aktivan rcszt vettem,
igyekeztem hoz-zitsz6l{saimmal, megl6trisaimmal aszakbizottsrigok munk6j6t segiteni.

A Teriiletrendezdsi, vdrostervezdsi, lci)rnyezetvddelmi ds turisztikai szakbizottsrig elndkek6nt
minden h6nap utols6 szerdhjin Osszehivtam a bizotts6g kinevezett tag1afi, hogy az
urbanisztikuhatdrozattervezeteket megvitassuk. Munkankat segitette meghivottk6nt Birtalan
Csilla v6rosi f66pit6sz 6s Czimbalmos Csaba v6rosgondnok is.
Ahatirozattervezetek jobb 6flrit6sa 6rdek6ben r6szt vettem a vilros 6ltaldsszehivott CTATU
(Varos- 6s teriiletrendez6si bizotts6g) gyril6seken, illetve tObb olyan megbesz6l6sen, ahol
Sepsiszentgydrgykdzpontjanakdtalakithsavoltatdma.
Szorgalmaztam 6s a tov6bbiakban is szorgalmazom a romos 6s elhanyagolt volt kaz&nhez-
6piiletek 1ebont6s6t, kdrnyezet6nek rendez6s6t. Ennek az elkdpzel6snek a ment6n atiitist
gyujtrittem a kdrnyezo tdmh6zak lak6it6l a Nagy Gydrgy utcai kazfurloiin lebontiis6hoz, 6s

althoz a javaslathoz, hogy hely6n parkol6 6s j6tsz6t6r l6tesiiljdn. Tov6bb6 szorgalmaztarn az
Olt utca tdmbhrizak m<igotti utcriinak burkolatfelfjiuis6t is.
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A Kultura-, tudomdny- ds taniigti szakbizottsag dsszehivott gyiil6sein r6szt vettem.
A sepsiszeatgydrgyi vdgzils dirikok eredmdnyeit m61tat6, elismer6 Szentgtdrgt-asztdndij
elbiral6 bizottsag6nak is tagia voltam.

A helyi tan6csot k6t oktadsi int6zm6ny, a Plugor SdndorMfrvdszeti Liceum 6s a Benedek Elek

6voda vezetbtanircs6ban k6pviselem, gyiil6seikre rendszeresen elj6rtam, ha ig6ny volt 16 a

gondokat tovrlbbitottam a megfelel6 szervek fe16.

3. Egy6btev6kenysdg:

Az dnkorminyzat ker6kparozast 6s ker6kparutak kialakitds6t trimogat6 tev6kenys6g5hez
pr6b6ltam hoz-zirjirdn azzal az dtletemmel, hogy a tdmbhi:"rak kdzvetlen kdrnyezet6ben
elhelyezhet6, kism6retii, 1ez6rhat6, fedett biciklitlrol6kat terveztesstink fiatal 6pit6szekkel.
El is kdsziilt kdt ilyen elkdpzel6s: az egyik 5, a m6sik 10 ker6kpr[r trirolasrira alkalmas.

A Kamaraterem fehijitis6val kapcsolatos prllyrizatkiinlsban 6s a bejdv6 pityiuatok
elbinilisriban tevdkenyen r6szt vettem. Javaslatomra fiatal 6pitdszeknek hirdetttik meg a

piiyivatot.

A tov6bbiakban is legjobb tud.isom szerint fogom v6gezni feladataimat, kezdem6nyezni

fogok, illetve trimogatni olyan elk6pzel6seket, amelyek v6rosunk fejl6d6s6t biztositjak.

Magyar6si Imola-Piroska
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