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Tan6csosi tev6kenys6gi jelent6sem a 201G. 6vr6t.

J6zsef Almos

L.- Tandcsosi min6s6gemben r6szt vettem a tandcsll rendes-,6s 24

rendkfvrili tll6s6n.

A tertitetrendez6si, v6rostervez6si szakbizottsdg 16 til6s6n jelen
voltam, mig a helyi kozigazgatdsi 6s jogi-, majd a kulturdlis bizotts6g 6+9 til6s6n.(A
2016-os onkormdnyzati v6lasztdsok utdn k6rtem a jogi bizottsdgb6l a kulturdlis
bizottsdgba va 16 Sthelyez6semet. )

2.- A Sz6kely Mik6 Koll6gium VezetStandcsdnak tagjak6nt k6t
kiv6tellel megjelentem til6stikon, r6szt vettem a felvetSdott k6rd6sek

megvitatdsdban, tettem n6hdny iskolatort6nettel kapcsolatos javaslatot (pl.

eml6ktSbla Don6th J6zsefnek - m6g nem val6sutt meg, rijabb hat, a k6zelmfltban
elhunyt neves volt mik6s diiikok arck6p6nek elhelyez6se azok panteonjdba - m69

nem valSsult meg), a Sz6kely Mik6 KollSgium Alapitvdnya titkdrdnak felv6tele az

iskola vezetStandcsdba - megszavazva.

3.-2015 szeptembe16ben T6th Birtan Csaba alpolgSrmesterrei,
Czimbalmos Csaba vdrosmenedzserrel 6s Cserey Zoltdn tan6csossal Szentesen

megbesz6l6st folytattunk a k6t vdros kozotti testv6rvdrosi kapcsolat kialakitdsd16l.

4.-201,6folyamdn szdmos, szakbizottsdgi beosztdsommal
kapcsolatos irdsbeli javaslattal, 6szrev6tellel fordultam az 6nkorm 6nyzat
illet6keseihez.

a.- A Vdrosimdzs lrod6ba a Kdp Eve rendezv6nysorozatba illS
javaslatcsomagot (el6adiisok, kiiill[t5sok) tettem le - r6szben megvat6sultak. Olyan

k6peslevelez5lapok k6szft6s6t javasoltam, melyek egyetlen felv6telen egy -egy
nevezetess6g r6gi 6s Uj arculat5t mutatja be - nem val6sutt meg.



b.- Felk6r6sre, a 2016-os onkormdnyzati v6laszt6sokra k6sztilve

tiz javaslatb6l 6l16 csomagot adtam be: kozttik nemzeti [innepeink alkalm6val az

RMDSz ifjtis5gi tomorril6se (Mi6rt) szervezzen iskol6kon kiv0li t6mds

csa patvet6l ked6ket tort6nel mtl n k megismer6se, nemzeti onazonossdgu n k

SpolSsa 6rdek6ben; az onkorm6nyzat a kolcsonos e16ny 6rdek6ben m6lyftse

kapcsolatdt a kti16nboz6 felekezetekkel; hivja meg nyilv5nos besz6lget6sre a

prefektust, a rendSrparancsnokot, a fogyaszt6v6delem k6pvisel6j6t aktuiilis

k6rd6sek 6s magyarsdgot 616 s6relmek t5rgydban; a ktilonboz6 vdrossz6pit6si

alkalmakra k6szitett p5lydzatterveket hozz|k a nyilvdnossdgra 6s

megszavazSsakor a lakossdgi v6lemdny is jelentsen 1 darab szavazatot, stb -
r6szben elfogadva.

c.-szdmos, f6k6nt kozleked6ssel kapcsolatos hiSnyossdgra

hivtam fel a figyelmet: a k6tirdny0 forgalom miatt szriks6ges forgalmi tAbldk

elhelyz6se a Gr6f Mik6 lmre utcSban , irdnyjelz6 t6bla a Csiki utc6kban a

Kok6nyes utcSba va16 bet6r6sn6l, tij zebrdk fest6se, a Tavaszi Sdndor utca

egyirSnyilsitdsa szriks6gess6g6nek Ujb6li felvet6se, korlSt 6pit6se a feltiljd1616l a

Korhiz utc6ba levezet6 16pcs5sor mel16, j6rdaaszfaltozdsok itt-ott, 616k

elhelyez6se a vdros forgalmasabb pontain, stb - r6szbeni megval6sulSsok.

d.-idej6tm(lt helynevek idSszerfislt6se, 6tnevez6se ma is

haszndlatban lev6 topogrdfiai, telekkonyvitdrk6peken (Partizdn- domb, Vasile

Roaita magaslat stb.)


