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Tev6kenys6gi beszimok6

Alulirott Zsigmond J6zsef, Sepsiszentgydrgy municipium Helyi Tan6cs6nak tagSa, a

Rom6niai Magyar Demokrata Sz<ivets6g dnkorm6nyzati k6pvise16je, bemutatom 2014-es 6vre

vonatkoz6 tev6kenys6gi besz6mol6mat. 1

Kdt szakbizottsilgtagja voltam az 6v sorin: a helyi kozigazgatSsi, jogi, k<izrendfeliigyel6,

emberjogi, munkajogi 6s fegyelmiz bizottsilg valamint az if1irsdgi 6s sportbizotts6g6. Az els6

bizottsdgban 15 alkalommal vettem rdszt a 17 -b61. A mrisodik bizotts6g 13 gytil6s6n voltam jelen

a 16-b61. Minden hiilnyzSsom igazolt.

2013-ban az oktat6si 6s kulturSlis bizotts6gb6l 6tkertiltem a jogi bizotts6gba, amelynek

aleln<ik6v6 v6lasztottak. Ebb6l a funkci6b6l20l4-ben eln<ikk6 virlasztottak.

Onkormrinyzatikdpvisel6i min6s6gemben tagja vagyok a sepsiszentgytirgyi G6dri Ferenc

Altal6nos Iskola Yezeto Tanricsrlnak, a Mikes Kelemen Liceum Yezeto Tan5cs6nak, a Mihai

Yiteazu Nemzeti Koll6gium Yezeto Tan6csrinak, a Pusk6s Tivadar Szakkdz6piskola Yezeto

Tan6csilnak, valamint a H6feh6rke 6vod6nak. A felsorolt intdzm6nyek gyril6sein mind r6szt

vettem egy kiv6tel6vel, rendszercs hozzSsz6l6saimmal segitettem a Vezet6 Tan6csok munk6j6t.

Ez havonta legal6bb egy alkalmat jelent, a nyari idSszakokat leszdmitva.

A K6nya Aaam Mflveloddsi Haz Yezeto Tanrics6nak tagSdvd v6lasztottak, ott k6t

alkalommal volt gyfil6s, de tdbb alkalommal is felkerestem az int6zm6ny vezet6s6g6t,

igazgatfjifi.
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12 alkalommal tartottam fogad66r6t, ezek mindegyike tematikus volt, 22 szemdly jelent

meg.

Onkormrlnyzati k6pvisel6k6nt tagja vagyok a Vadon Egyesiilet kozgyiil6s6nek, ahol

eleget tettem kdtelezetts6geimnek. Ezenkiviil tov6bbra is tagja vagyok a Szentgydrgy Osztdndij

elbir6l6 bizotts6ganak, a roma tanul6lddiakokfelzirklztat6si/ programfellebbez6si bizottshginak

6s a Sport $sztdndijakat megit6l6 bizotts6gnak. A roma felzark6nat6si program bizotts6ga id6n

nem volt <isszehiwa. A t6bbi bizotts6gban eleget tettem a kotelezetts6geimnek.

Mint cinkorm6nyzati k6pvisel6, engem jeltiltek 6s v6lasztottak meg az dsszes

sepsiszentgyorgyi taruntlzmdnyt e11en6rz6 (kiv6tel azok, ahol Vezet6 Tan6cs tag vagyok)

Kozoktat6si Int6zm6nyek Felm6r6si 6s Min6sdgbiztositSsi testtilet6be. Eddig nem volt

<isszehiwa egyetlen alkalommal sem a testiilet.

A Szentgydrgy 0sztondij elbir6l6 bizotts6g6nak tagiak6nt, legiobb tudSsom szerint

ell6ttam a r 6m bizott feladatokat.

Onkormanyzati k6pvisel6i min6s6gemben 9 alkalommal hivtak meg a helyi iskolakba

felvil6gosit6 el6ad6st tartani a kdz<iss6gi szolidarit6s fontoss6g6r6l, <ink6ntess6gr6l 6s

karrier/toviibbtanul6si lehet6s6gekrdl. Ezenkivtil I alkalommal diplom6ciai ktilddtts6get

vezettem a varost k6pviselve Kiskunhalas vrlrosiinSl, egyszer pedig Cegl6den vettem r6szt

kiktildet6sben.

Ezen feltil javasoltam a Sepsiszentgydrgyi Egyetemista dsztrindijprogtamot, amelyet el is

fogadtak 6s a program egyetemist6knak biztosit anyagi segits6get, ha azok a v6rost kutatjiik, a

v6ros szitmfuahasznos programot dolgoznak ki. Ennek az <isztcindijnak az elbfr6l6 bizottsdgfban

is bent vagyok, id6n egy gytil6s volt, azt ell6ttam.

Tagia vagyok tovibbl az ANL bizotts6gnak, amely a fiataloknak hivatott lak6sokat

kiosztani a tdrv6ny 6ltal meghatdrozolt m6don. lden az iU tartott gyiil6sekben is a feladatom



Tagja voltam tovabb6 a marcius 15-6t szervezb bizotts6gnak, munk6mmal legjobb

tud6som szerint segitettem az iinnep megszervezesdt.

Szentgydrgy napok alkalm6val a veszpr6mi deleg6ci6nak segitettem a felmeriil6

k6rd6sekben illetve tdbb alkalommal szervezetem olyan programot, amelyben az iskol6sok, mils

varos dnkormilnyzati k6pvisel6i megl6togathattak a Vdrosi Tan6csot, ismerkedhettek annak

miikdd6s6v el, tapasztalat cser6re keriilhetett sor.

Az 6v folyamrln 10 rendes tan6csiil6sb<i1 7 alkalommal voltam jelen, ugyanakkor a 19

rendkiviili tan6csiil6sb6l volt dsszehiwa, 16 alkalommal vettem r6szt. Minden hirlnyz6som

igazolt.
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