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A helyi k1zigazgathsr6l szol6 2OO1l 215-6s torv6ny 51. cikk6nek 4. bekezdese alapjin a

k6zv6lem6ny tudomisrira horcm a helyi tan6csban folytatou tev6kenys6gem beszamol6j6t:

A beszamol| a2}l7.januar - december k6zotti id6szakra vonatkozik.

1. Jelenl6t:

a. Az Onkorminyzati testtilet tilesein:

' Soros: 12 gyiil6s - 9 reszv6tel.
. Rendkivtili:24 Wiilis * 19 r6szvdtel.

b. Tev6kenys6gemet ket szakbizottsigban fejtem ki:

A teriiletrendezesi, virostervezr*i, k6rnyezetv6delmi es turisztikai

szakbizottsigban:

' 20 gyul6s - 16 reszv6tel.

- A Kultura-, tudom6ny- 6s tantigyi szakbizotts6gban:
. 17 gyiil6s * 13 reszv6tel.

2. Tev6kenys6g:

Az 6nkornrrinyzati testtilet {ilesein t6mogat&am minden olyan kezdenerryez-est amely

S epsiszentgyO rgy fej l6desdt szolgdlta.
A szakbizousigok tev6kenysegeiq amelyeknek tagia vagyok, aktivan rwzt vettem,

igyekeztem hoz.zitsziifusaimmal, megl6tisaimmal a szakbimttsigok munkajit segiteni.

A II. szdmu Teriiletrendezisi, vdrostervezesi, kirnyeze*idelmi is urisztikai szakbizottsag

aleln6kek6nt az iitali$an minden h6nap utols6 sz.erdhjin osszehivott 'bizottsigban 20

alkalombol 16 gyiildsen resa vettern. A szakgyflleseke'n a fentebbi t6mak6r0k

hat6rozattervezeteitt vitatttrk meg.

Srcrgalmaztam es a tov6bbiakban is szorgalmazom a romos es elhanyagolt volt kazhnhAz'

eptilJtek lebontasit, kornyezet6nek rendezes6t. Iavaslataim k6zott szerepelt tobbek kOzt,

hlgy helygkdn parkol6 es jiamt6r letestiljOn Tovabbi szorgalmaztam a tombhizak mogdtti

sok- esetben elhanyagolt utcdk burkolafelnjiti,sirt is, tov6bbi parokol6k 16trhoz6s6t,

termeszetesen a z6lddvezetek figyelembev6teldvel.
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Javaslataim kOa szerepelt, illetve tamogattam az egyinlnyusitott Hid utca, Olt utca fel6li
r6vid szakaszanak tj b6li k6tiranyusitasit

A IY. szamit Kulrura-, udomdny- 4s taniigti szakbizottsag 17 dsszehivott gyfiles6b6l 13-on
reszt vettem. A bizottsirg t^glakdnt megvitattuk a fentebbi temakOrOkkel kapcsolatos

hatirozatterveznteket

A sepsiszentgy6rgyi vdg;zfrs dirikok eredmenyeit m6ltato, elismer6 Szentgtdrgt4sztdndij
elbiral6 bizotEiganak is tagia voltam.

3. Egy6btev6kenys6g:

A helyi tan6csot ket olrtatasi int6zm6ny, aPlugor SandorMilviszeti Liceum es a Benedek Elek
Ovoda vezet6tan6cs6ban k6pviselem, gyiileseikre rendszeresen eljirtanU ha ig6ny volt 16 a

gondokat tov6bbitortam az Onkorm6nyzat fel6.

Ugyancsak a helyi tanics k6pviselet6ben r6szt vettem a Tamasi iron Szinhaz 2017-re
vonatkoz6 menedzseri tev6kenys6g6nek ki6rt6kels6ben.

A Hallgathi Oszthndijprograra elbir6l6 bimttsirginak is tagia voltam.

A CIvibbiakban is legiobb tudisom szerint fogom v6gezni feladataimat kezdemdnyezni
fogok, illetve timogatri olyan elk6pzeleseke! amelyek varosunk fejl6des6t biaositjrik.
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