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RaPort de activitate

SubsemnatulZsigmondJozsef,consilierlocalalmunicipiuluiSfbntuGheorghe'

reprezentant al uniunii Democrate Maghiare din Rom6nia,inaittezraportul meu de activitate pe

anul2016.1

tn prima parte a anului 2016 am fost membru in dou6 comisii de specialitate

(ianuarie-iuniue): comisia pentru administralie 1oca16, juridica, ordine public6' drepturile

omului, legistlalia muncii Ei disciplin6 respectiv Comisia pentru tineret qi sport' in prima comisie

am fost prezentla 5 qedinle din totalul de 7 qedinfe convocate unde am fost qi preqedinte de

comisie. ln a doua comisie am fost prezentra 6 qedinfe din totalur de 6. Toate absenfele mele au

fost motivate.

in alegerile din iunie am castigat un nou mandat de consilier, din data asta am devenit

membru la comisia pentru administralie 1oca16, juridic[, ordine publica, drepturile omului'

legistlalia muncii qi disciplina gi la comisia pentru administrarea domeniului public Ei privat,

patrimoniu, economic, buget, finanle, agriculturd 9i dezvoltare regionala' La prima comisie am

demisionat din funcfia de preqedinte qi am devenit secretar. intre iunie-decembrie comisia

economica a fost convocatS de 14 ori, din care am fost prezent la 7 qedinfe' La comisia juridica

din 11 Eedinle convocatE, am fost ptezerfila6'

in calitatea mea de consilier local am fost membrul la consiliilor de conducere ale

urmStoarelor institulii de invS!6m6nt pinS data de iunie: $coala Generala G6dri Ferenc' Liceul

Mikes Kelemen, Colegiul Nalional Mihai Yiteazt, Grupul $colar Pusk6s.Tivadar' respectiv

Gr,dinila H6feh6rke/Arbd-ca-zdpada. Am fost prezent la majoritatea qedinlele convocate la

instituliile mai sus menfionate gi am contribuit efectiv la munca acestor consilii de conducere'

Nesocotind vacan\ade var6, aceste intalniri erau de frecven![ 1unar6. Dupd iunie am devenit

membruinconsiilesusmen{ionate,cuexcepliaqcoaleiGt'driFerenc,acoloafostdelegat
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1 in temeiul alin. 3 al art. 50 din Legea 393/2004, respectiv alin. 4 al art. 52 din Legea 215/2001 "



altcineva.

Am fost membru ales in consiliul de conducere al Casei de Culturd K6nya Ad6m qi

inainte de iunie qi dup6, am participat la qedinfele convocate, qi am menfinut o legdturd

permanentd cu directorul Ei conducerea institufiei qi in afara acestor qedinfe.

Am primit 14 de persoane in audien!6, 12 ocazli la num[r, toate avdnd o tematicd anume.

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

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

al comisiei de analizd a contestaliilor din cadrul programului de sprijin acordat

elevilor/studen{ilor de etnie rom6, respectiv am fost membru al comisiei de evaluare a burselor

sportive pAnI iunie. Comisia programului de sprijin acordat elevilor/studenfilor de etnie romd nu

a fost convocat[ 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 calitd{ii al tuturor institu}iilor de inv6!6m6nt public din Sfhntu Gheorghe, except6ndu-le

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

acest calitate.

Ca membru al comisiei Burse Sfhntu Gheorghe am indeplinit sarcinile cel mai bine dupi

cunoqtinlele mele.

tn calitatea mea de consilier local, am fost invitat in qcolile locale cu 3 ocazii diferite ca

si vorbesc despre importanla solidaritifii in comunitate, despre voluntariat qi posibilitdli de

carierl qi de studii. Am participatla o delegalie in Kiskunhalas (Ungaria).

Am propus projectul Burs6 Studenleascd pentru Studenfi din Sfhntu Gheorghe care a fost

votat tn 2015, am devenit membur al comosiei de evaluare. Am avut o singurd qedin16, am

participat.

Am fost membru la comisia ANL pdni iunie, am participat la fiecare qedin!6, am

indeplinit sarcinile.



Am fbcut parte din echipa de organizatori ai Zilei Na{ionale a Maghiarilor de

pretutindeni, 15 Martie. La Zilele Sfentu Gheorghe am ajutat organizatoi, am fost guide lfugd

delega{ia oraqului Veszpr6m.

Pe parcursul anului am participat la 5 gedinle ale Consiliului Local din totalul de 11

qedin{e ordinare, respegtiv la 15 din totalul de 24 qedin}e exffaordinare. Toate absentele mele au

fost motivate.

Cu stimE,

Zsigmond J6zsef

Consilier Local

Sffintu Gheorghe, 15 rpi 2017.


