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Tev6kenys6gi beszimolti

Alulirott Zsigmond J6zsef, Sepsiszentgyorgy municipium Helyi Tan6cs6nak tagtra, a

Rom6niai Magyar Demokrata Szovets6g onkorm6nyzati k6pvisel6je, bemutatom 2016-es 6vre

vonatkoz6 tev6kenys6gi besz6mol6mat. I

Az 6v els6 fel6ben k6t szakbizottsr{g tagja voltam (anufu - junius): a helyi kiizigazgatdsi,

jogi, krizrendfeltigyel6, emberjogi, munkajogi 6s fegyelmi bizotts6g valamint az i{ts6gi 6s

sportbizottsilgl. Az els6 bizottsilgban 5 alkalommal vettem r1szt a 7-b61. A m6sodik bizottsr{g

mind a 6 gyfl6s6n jelen voltam. Minden hi6nyz6som igazolt. A jogi bizottsdg elntiki tiszts6g6t is

betdltottem a 2016-os 6vben.

Jirniusban a viilaszt6sok alkalm6val irjabb mand6tumot szereztem, ez ittal a gazdasdgilg

6s a helyi kozigazgat6si, jogi, k<izrendfeliigyel6, emberjogi, munkajogi 6s fegyelmi bizotts6g

tagja lettem. Ut6bbiban lemondtam az eln<iks6gr<il, de titk6ri szerepet v6llaltam. Jirnius december

kozott 14 alkalommal iilt <issze a gazdasdgibizottsbg, ebb6l 7 alkalommal voltam jelen, a jogi

bizottsilg 11 ti16s6b6l pedig 6 alkalommal.

Onkorm6nyzati k6pviseltii min6s6gemben tagja voltam jriniusig a sepsiszentgyorgyt

Gddri Ferenc Altal6nos Iskola Yezet6 Tan6csilnak, a Mikes Kelemen Liceum Yezetl

Tan6cs6nak, a Mihai Viteazu Nemzeti Koll6gium Yezet| Tan6cs6nak, a Pusk6s Tivadar

Szakkoz6piskola Vezet<i Tan6cs6nak, valamint a H6feh6rke 6vod6nak. A felsorolt int6zm6nyek

gyfil6sein nagy rendszeress6ggel r6sd. vettem, rendszeres hozzisz6lilsaimmal segitettem a

Yezeto Tan6csok munk5j6t. Ez havonta legal6bb egy alkalmat jelent, a nydrt id6szakokat

lesz6mitva. Jrinius utdn ism6t visszakertiltem az emlitett Yezet| Tan6csokba, kiv6telt k6pez a

Gddri Ferenc Altal6nos Iskola, ahov6 m6s szem6ly kertilt.
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A K6nya AOam Mrivel<id6siHinYezet6 Tan6cs6nak tagja voltam az el6z6 mand6tumban

6s a jelenlegiben is, minden gytil6sen r6szt vettem.

12 alkalommal tartottam fogad66r6t, ezek mindegyike tematikus volt, L4 szembly jelent

meg.

Onkormrinyzati k6pvisel6k6nt tagja vagyok a Vadon Egyestlet k<izgyril6s6nek, ahol

eleget tettem k<itelezetts6geimnek. Ezenkiv{il tov6bbra is tagja vagyok a Szentgy<irgy Oszt<indij

elbir6l6 bizottsigdnak, a roma tanul6k/di6kokfelzirklztatdsi/programfellebbez6si bizottsilghnak

6s a Sport Osztdndijakat megit6l6 bizotts6gnak is tagia voltam juniusig. A roma felzirk6ztatdsi

program bizottsdga id6n nem volt osszehiwa. A tdbbi bizotts6gban eleget tettem a
ktitelezetts6geimnek. Mint <inkormdnyzati k6pvisel6, engem jel<iltek 6s villasztottak meg az

osszes sepsiszentgytirgyi tanintlzmlnyl ellenbrzri (kiv6tel azok, ahol Yezetl Tan6cs tag vagyok)

Kozoktatrlsi Int6zn6nyek Felm6r6si 6s Min6s6gbiztosit6si testtilet6be. Ebb6li feladataimnak

eleget tettem.

A Szentgytirgy Oszt<indij elbir6t6 bizottsdgdnak tagjak6nt, legjobb tud6som szerint

ell6ttam a r 6m bizott feladatokat.

OnkormSnyzati k6pvisel<ii min6s6gemben 3 alkalommal hivtak meg a helyi iskol6kba

felvilrlgosit6. el6ad6st tariani a kozoss6gi szolidarit6s fontoss6g6r6l, rink6ntess6gnil 6s

karrier/tov6bbtanul6si lehet6s6gekr6l. 2016-ban egy alkalommal, Kiskunhalason vettem r6szt

kiktildet6sben.

Ezen feltil 6vekkel ezeli5ttjavasoltam a Sepsiszentgyrirgyi Hallgat6i Ositrindijprogramot,

amelyet el is fogadtak 6s a program egyetemistiiknak biztosit anyagi segits6get, ha azok a v6rost

kutatjiik, a v6ros szdmSra hasznos programot dolgoznak ki. A Hallgat6i Oszt<indijprogram

bizotts6g6nak is tagja vagyok, ott 6vente elkitom feladataim, az 6n feladatk<irombe tartoz6

dont6seket legjobb tud6som alapjdnhoztam meg.



Tagia voltam juniusig az ANL bizotts6gnak, amely a fiataloknak hivatott lak6sokat

kiosztani a tdrv6ny 6ltal meghatirozott m6don. ld€n az itt tartott gyfil6sekben is a feladatom

el16ttam, az eddigi osszes ig6nyl6st futnlzttik,mindegyiket megv6laszoltu( fiigg<iben l6v6 leadott

k6r6s 6v v6g6n nem volt.

Tagia voltam tovdbbd a m6rcius l5-6t szervezT bizottsignak, munkimmal legiobb

tud6som szerint segitettem az rinnep megszervez6s6t.

Szentgytirgy napok alkalm6val a veszpr6mi deleg6ci6nak segitettem a felmertil6

k6rd6sekben. Ugyanakkor a v6rost k6pviselem a helyi vend6gl6t6sok 6ltal l6trehozott

sztivets6gben, amely a vdsir 6lelmiszerr6szlegeinek min6s6g6t hivatott ellen6rizni.

Az 6v folyamrln 11 rendes tan6cstil6sb6l 5 alkalommal voltam jelen, ugyanakkor a24
rendkivtili tan6cstil6s volt <isszehiwa, ezeken 15 alkalommal vettem r6szt. Minden hirlnyz6som

igazolt.

Tisztelettel:
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