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Raport de activitate

Subsemnatul Zsigmond J6zsef, consilier local al municipiului Sfrntu Gheorghe,

reprezentant al Uniunii Democrate Maghiare din Romdnia,inaintez raportul meu de activitate pe

anul2015.r

in anul 2015 fost membru ales in dou6 comisii de specialitate: Comisia pentru

administralie local6, juridicS, ordine publicS, drepturile omului, legistlajia muncii qi disciplin6

respectiv Comisia pentru tineret ;i sport. in prima comisie am fost prezent la 19 qedinfe din

totalul de 25 qedinle convocate. in a doua comisie am fost prezent la 13 qedinle din totalul de 21.

Toate absenfele mele au fost motivate.

in mijlocul anului 2013 am fost transferat de la Comisia pentru educafie qi culturd la

Comisia juridicl unde am fost alest vicepreqedinte. in ar:rul 2014 am devenit preqedintele

comisiei.

in calitatea mea de consilier local sunt ;i membrul consiliilor de conducere ale

urm[toarelor institu{ii de invd![mdnt: $coala General5 Gddri Ferenc, Liceul Mikes Kelemen,

Colegiul Nafional Mihai Yiteazu, Grupul $colar Puskris Tivadar, respectiv Grddinifa

H6feh6rke/Albd-ca-Zdpada. Cu excepfia unei singure ocazii, am fost prezent la toate qedinfele

convocate la instituliile mai sus menlionate ;i am contribuit efectiv la munca acestor consilii de

conducere. Nesocotind vacanla de var6, aceste int0lniri erau de frecvenldlunar6.

Am fost membru ales in consiliul de conducere al Casei de Culturl K6nya Aaam care s-a

intrunit de doud ori, dar am menfinut o legdturd permanenti cu directorul Ei conducerea instituliei

qi in afara acestor qedinfe.

Am primit 17 de persoane in audienfd, 12 ocazii la numdr, toate avdnd o tematicd anume.

1 in temeiul alin. 3 al art. 50 din Legea 39312004, respecdiv alin. 4 al art. 52 din Legea 2L5/2OOt



Ca consilier local fac parte din adunarea generalE a Asociafiei Vadon in care mi-am

indeplinit sarcinile. Sunt in continuare membrul comisiei de evaluare a bursei Sftntu Gheorghe,

al comisiei de analizd, a contestafiilor din cadrul programului de sprijin acordat

elevilor/studenlilor de etnie romd, respectiv al comisiei de evaluare a burselor sportive. Comisia

programului de sprijin acordat elevilor/studenlilor de etnie romd nu a fost convocatd anul acesta.

in celelalte comisii mi-am indeplinit sarcinile.

in calitatea mea de consilier local, am fost propus qi ales in Corpul de evaluare qi de

controlul calit5lii al tuturor instituliilor de invdl6mAnt public din Sfhntu Gheorghe, exceptAndu-le

pe acelea in a clror consiliu de conducere reprezint municipiul. Am indeplinit sarcinile legate de

acest calitate.

Ca membru al comisiei Burse Sfdntu Gheorghe am indeplinit sarcinile cel mai bine dupd

cunoqtin{ele mele.

in calitatea mea de consilier local, am fost invitat in qcolile locale cu 11 ocazii diferite ca

si vorbesc despre importanfa solidaritalii in comunitate, despre voluntariat Ei posibilitdli de

carierd;i de studii. Am participat la o delegalie in Cegl6d (Ungaria).

Am propus projectul Burs[ Studenfeascd pentru Studen]i din Sffintu Gheorghe care a fost

votat, am devenit membur al comosiei de evaluare. Am al'ut o singurd qedinld, am participat.

Am devenit membru la comisia ANL, am participat la fiecare qedinfS.

Am frcut parte din echipa de organizatori ai Zilei Nafionale a Maghiarilor de

pretutindeni, 15 Martie. La Zilele SfAntu Gheorghe am ajutat organizatori, am fost guide l6ng6

delegalia oraqului Veszprdm.

Am participar qi la lucririle ftcut c6tre i2021, echipa care a condus proiectul de

candidaturd pentru titlul de Capilata Culturald a Europei in anul 2021.

Cu colegul meu Kelemen Szilard am organizat o serie de consultanld unde a participat

fiecare clasd din oraq prin reprezentanfi. Motiirul consultanfei a fost sd crelm un parc public



pantru toli tineri din oraq. Elevi au ajutat cu ideiile, qi noi dupd acestea am inceput lucrlrile, am

cdutat un architect qi ne-am discutat cu el mai multe ori. Sperdm, in parculsul anului 2016 va fr

finalizatparcul.

Pe parcursul anului am participat la 8 qedinfe ale Consiliului Local din totalul de 11

qedinfe ordinare, respectiv la 15 din totalul de 21 qedinle extraordinare. Toate absenfele mele au

fost motivate.
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Cu stimd,

Zsigmond f6zsef

Cor{silierlLocal

Sfhntu Gheorghe, 27. feb


