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, Tardk:enys6gi beszdmol6

Alulirott Zsigmond J6zsef, Sep:siszentgyorgy municipium Helyi Taniicsdnak

tagja, a Romdniai Magyar Demokrata Szovets6g 6nkormdnyzati k6pv'isel6je,

bemutatom 2017-es 6vre vonatkozd tevdkenys6gi besz6nro16mat.l

Az 6v folyamdn k6t szakbizotts;dg tagja voltam: a helyi kozigazgat6si, jogi,

lcozrendfelugyeld, emberjogi, rnunkajogi 6s fegyelmi biz,cttsdg, valamint a k6z- 6s

ma96nterUlet iga;:gatdsi, vagyonke;:el6si, gazdasdgi, kdltsdgvet6s, p6nzugyi,

nez1gazdasdgi 6s r6gi6fejlesztdsi szakbizottsi{gd. A;2- els6 bizottsdgban 15

alkalommal vettem r6set gy(lldseken az Osszesen dsszehivott 22-b61. A nrdsodik

bizottsdg esetdben az 6sszehivott 36 ul6sb6l 26-on vettem r6szt. lMinden

hi6nyzdsom igazolt. A jogi bizottsiig titk6ri tiszts6g6t is betoltottem a 21017-es

rivben.

Onkormdnyzati kdpvisel6i mineis6gemben tagja v;agyok a sepsiszentgyorgyi

lVlikes Kelemen Llceum Vezet6 Tandcsdnak, a Mihai Viteazu Nemzeti Koll6gium

Vezetd Tandcsdnak, a Puskds Tivadar lizakkoz6trliskola Ve;zet6 Tandcsdnak, valamint

;r H6feh6rke dvodiinak. A felsorolt int6zm6nyek gyrifdse:in nagy rendszeressdggel

r6szt vettem, rend:;zeres hozzdsz6ldsaimmal, probl6mdk megoldiisiival segitettem

il Vezet6 Tan6csoll munkdjiit. Ez harronta legalfbb egy alkalmat jelent, a nydri

i d6szakokat leszdm itva.

A Kdnya Ad:im Mfivel6d6si l-{52 Vezet6 Tandcsdnak tagja vagyok, rninden

gytil6sen r6szt vettem, tev6kenysdgemmel hozziijdrultam az int6zm6ny hart6kony

mfikod6sdhez.

A tdrv6ny s;zerint meghatdrozr:tt alkalmakkal tartottam fogadd6rdt, ezek

1' A 21512001 saimt kilzigazgatdsi t6rvdny, 52
'393/2004 szrimti kiizigazgatdsi v6lasztottalcra

paragrafu sdnak 6rtolmdben.

cikkely6nek, 4 paragrafusrlnak valamint a
vonatkoz6 t,5rv6ny 50 cikkelydinek, 3



rnindegyil<e tematik:us volt, 16 szem6ly, jelent meg.

0nkormiinyzati k6pvisel6k6nt tagja vagyok a Vadon Egyesulet

k6zgy(l6sdnek, ahol eleget tettem kotelezetts6geimnek. lizenkivul tovdbbra is tagja

\/agyok a Szentgytrrgy Osztondij elbi'rdl6 bizottsiigdnak, a roma tanul6h/didkok

l'elziirk6ztat6si/ programfellebbezdsi bizottsiigdnak. A roma felzdnk6ztat6si

program hizottsdga id6n nem volt 6ss;:ehiwa. A tdbbi bizottsdgban eleget tettem a

kotelezettsdgeimnerk. Mint 6nkornn6nyzati k6pvisel6, engem jel6ltek 6s

vdlasztottak meg az osszes sepsiszentgydrgyi tanint6zm6nyt ellen6rz6 (kiv6tr:l azok,

ahol Vezet6 Tan6cs tag vagyok) Kozoktatiisi lrnttizm6nyek Felm6r6si 6s

lVlin6sdgbiztosltdsi testuletdbe. Ebb6li feladataimnak eleget tettem, az 6v sordn az

int6zmdnyek tdbbs6ge orszdgos ellen6rzdsen esett dt, a vizsgii16 lrizottsdg rnunkilt

ilktfvan segitettem.

A Szentgyorgy Osztondij elbir6l6 bizottsiigiinak tagjak6nt, legjobb tr.rddsom

szerint elldttam a rdm biaott feladatokat.

Onkormdnyzati k6pvisel6i min6sdgemben 4 alkalommal hivtak meg a helyi

iskol6kba felviliigosit6 el6adiist tartani a kozossdgi szolidarit6s fontoss696rol,

r)nk6ntessdgr6l6s l<arrier/tov6bbtanulldsi lehet6sdgekr6l, valamint kdzigazg;atdsr6l.

2017-ben egy a I kalommal, M osonmagya r6vdron vettem r6szt kiku ldetdsben.

Ezen felrirl 6vekkel ezel6tt javasoltam a Sepsiszentgydrgyi Hallgat6i

()szt6ndijprogramoli, amelyet el is fogiadtak 6s a progranr egyetemistdknak biztosit

irnyagi segits6get, lra azok a v6rost kr"rtatjiik, a vdros sziimdra hasznos programot

rJolgoznak ki. A Hallgat6i Osztdndijprogram bizottsdgdrnak is tagja vagyok, ott

rivente elliitom feladataim, az 6n f,eladatk6rdmbe tartoz6 ddntdseket legjobb

tudiisom atapjdn hoztam meg.

Tagia voltam toviibbd a mdrcir-rs 15-6t szervez6 bizottsdgnak, munkdmmal

legjobb tuddsom szerint segttettem az unnep megszervezds6t.



Szentgy6rgy napok alkalmdvall a veszprdmi deleg6ci6nak segitettem a

felmerul6 kdrddsel<ben. Ueyar;bkkor a vdrost k6pviselem a helyi venddgldt6sok

6ltal l6trehozott s;z6vets6gben (SVESZ), amely a vdsdr 6lelmiszerr6szlegeinek

rni n6s6gdt hivatott el len6rizni.

TObb alkalonrmal vettem rdszt dnkormdnyzati sportrendezv6nyeken, illetve

a 6voddsok 6s kisiskol6sok Ardnds programjainak felugyelet66rt dletre hivott

bizotts6gnak is tagja vagyok.

Az 6v folyarndn folyamatosan ellendriztem az int6zmdny k6tnyelvfisdgdt,

ahol hidnyossdgot tal6ltam, jeleztem az illet6kesek fele.

Az dv folyamdn t2 rendes taniicsUl6sb6l I alkalommal voltam jelen,

ugyanakkor a 24 rendklvr]li tandcsul6s volt 6sszehfw;r, ezeken L5 alkalommal

rrettem r6szt. Minden hi6nyzdsom igazolt.
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