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Jelen tev6kenys6gi besz6mol6 a2018.6vben folytatott tev6kenys6geimet foglalja mag6ba.

2018-ban a krivetkez6 gyril6seken vettem r6szt:

- Soros tanScsiil6sek: ll r6szt6tel a 12 gyril6sb6l;

- Rendkiviili tan6csiil6sek: 20 r6sm6tel a23 gyfil6sb6l;

- Urbanisztikai bizotts6gi iil6sek: 13 r6szv6tel a 15 gyfil6sb6l;

- Iffs6gi 6s sportbizotts6gi iil6sek: l l r6szv6tel a 14 gyril6sb6l.

A Helyi Tiincson beliil k6t szakbizottsSgban veszek r6szt, amelyek a krivetkez6k :

- Teriiletrendez1si, v6rostervez6si, krirnyezetv6delmi 6s turisztikai szakbizotts6g

- Iffs6gi 6s sport szakbizotts6g

A ,,Plugor S6ndor" Miiv6szeti Liceum 6s a Zathureczky Berta Otthon vezetltanhcs6nak vagyok
taga. Ezek gyiil6sein rendszeresen r6szt vettem.

A felsorolt tev6kenys6gek mellett, az Onkorrndnyzat 6s a Tega Rt. szervez6s6ben, kiemelten
foglalkoztam a Kertdszeti ds virdgkidllitassal valarnint a Termelflk ds kdzmfrvesek vdsdrdnak a

szervez6s6vel.

Mindezek mellett szerepet vSllalok az ifinsfug) szervezetek 6let6ben.

2Ol8.6prilis 27-2g.kt)zott, a27. SzeriGy<irgy Napok alkalm6val fogadtam 6s ktil6nb6z6
kulturSlis esem6nyekre kfs6rtem el a Szerbirib6l &kezlmagyarkanizsai testverv6ros deleg6ci6j6t.

2018. augusztus 23-26.k<i26ff, tinkormSnyzati k6pvisel6k6nt meghiv6st kaptunk Magyarors z6gra,
a FerencvSrosban megszervez6sre keriil6 kultur6lis rendezv6nyekb en gazdagBak6ts Fesztre, amelyen az

<inkorm5nyzat kolleg6ival vettem r6szt.

2018. szeptember 2l-23. kozdtt, megtiszteltet6s volt sz6momra, hogy 6nkormfnyzati
kepvisel6kdnt tlszt veheffem a 12. Sportnapok megnyit6jan 6s tov6bbfthattam a szervez1k r6sz6re a
j6kivrins6gokat.

2018 szeptember6ben, a Plugor S6ndor Miiv6szeti Iskola vezetltanScsalak tagjak6nt, a tan6v-
nyit6 rinneps6gen Antal ArpSd-Andr6s polg6rmester rir kdszcint6 besz6d6t tobv6bbitottam, a tanul6k,
pedag6gusok 6s a sziil6k r6sz6re.
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2016'2018 kdzdtt a sepsiszentgydrgyr Onkorm6nyzat azlmpactPapeRec pillyiaatpartnere, amely

a teljes papfr-6rt6kl6ncot kepviseli. C6lja Eur6pit azt$rahasanosfthat6 papfr 6s karton gyiijt6s 6lvonal6ba

helyezni. Az dnkormrinyzat k€pisel6jekent tdbb alkalommal vettem rlszt miihelymunkrikon 6s

tematikus tal6lkoz6kon ahol hozzfujim:/rtam a Gyakorlati K6zik6nyv (Best Practice Handbook)

el6k6szit6s6hez.

A jdvdben is trimogafiri szeretn6k minden olyan kezdernenyez6st amely v6rosunk,

Sepsiszentgydrgy fejl6d6s6t biaosftja, ugyanakkor lehet6s6get biztosit a fiataloknak az itthon marad6sra.

2019.6prilis 1.

Sepsiszentgy6rgy
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