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I{rtdtir Imolu, az Erddlyi Magyar lYdppctrt \nkormttnyz$ti
kdpviseldje

A 2020-es 6vben nyertem el az elso mand6tumomat a sepsiszentgyorgyi
tanfcs6ban igy az elkovethezendo ndgy 6vben helyi tanfcsoskdnt
tevdkenykedek.

A

2021-es dvben

az Erddlyi Magyar N6pp6rt szineiben kdpviseltem a

v6laszt6kat.

A 2A21-es 6vben jelen voltarn kilenc soros tan6:csul6sen ds huszotlegy
iI
mellet
Ezek
iil6sen.
rendkivrili
Teriiletrendezdsi,116rosvezetdsi,kornyezetv6delmi 6s turisztikau szahbizottsfg

elnokek6nt huszonnegy szakbizotts69i iil6st vezettem le , valamint hat
eg6szsegtigyi,szociSlis 6s vallistigyi szakbizotts6gi iil6sen 6s hat iflusagi ds

sport szakbizottsfgi Lil6sen vettem rcszt. Tov6bb6 elkezdtem

a
N4ikes

a munk61, igy a Szdkely N4ik6 Kolldgir-rm ds a
Kelernen Elmdleti Liceum vezetolan6csdban, illetve az osztondij elbir616
bizotts6gban. A fent emlitettek teljesen ilj kihiv6sok voltak sz6momra,
igyelteztem rneg6rteni a miikoddsi rendszert, felvenni a ritmust valamint
szakszerri javaslatolcat tenni, pozitivan 6s felelossdgteljesen meghozni a

vezet6tan6csol<ban

donteseirnet.

fbgado or6ltat elore egyeztettem, tehintettel a jfrviuryligyi helyzetre. A
fo_eado or6k a Martinovics utcai sz6khelyen ilietve az, elore megbeszdlt
helyelten tortdntek tobb alkalommal.

A

Ugy goncloltarn, hogy a COVID -19 ideidn is fontos a szemdlyes tal6lkozo,
fontos ezel<ben a nehez id6kben is meghallgatni ds lehetosdg szerint
segitsdget nyuj tan i a v |lasztopol g6rol<n ak.

A ZA2A-2A21-es

6v j6n,6nyugyi helyzetdre va16 tekintettel a tan6cstil6sek

valamint bizotts6gi iildsek donto tobbsdge

a

speci6lis t6vkozldsi

agcliiikonf'erencia-renciszeren tort6nt ujjablr kihivAsokat gorgetve e16nk.

Attin,e az online kapcsolattart6sra is zokken6mentes volt az in{'om6cio
6tad6s a polgirmesteri hivatal reszerol, mir"rden t6jdkoztat6st id6ben
megkaptam valamint a tanfcstildsek anyagai is idoben biztositvzr lettel<.

A 2021-es 6vben a holtsdgvetdssel hapcsolatosan voltak javaslatainl<.

A

kovetl<ezSket.javasoltuk, arnelyeh be is l<eriiltel< a2021-es I<oltsdgvet6sbe.

1

A Szemerj a vdg6ben a szennyvi z elvezeto rendszer mielobbi kialakit6sa.

.

2. Javasoltuk a Szemerja el6patalci bej6ratandl, fekvorend5rok elhelyez6sdt

a

kozlekedds lassul6sa drdek6ben.

3A

Textilesek sdt6nyban az esoviz elvezeto rendszer korszerusit6set

javasoltuk.
4

A Gyix utcai esoviz elvezeto

rendszer korszer[isit6s6t javasoltuk.

A Szertorna k6rd6se m6g mindig nincs megoldva ez6rt is kdrtiik, hogy
mielobb kapjunk megold6st, egy megfelelo terem es annak anyagi
5.

tdrnogatasara.

Elle1z6ki kr5pviselokdnt konstruktiv javaslatokat fbgaln'raztam meg,
igyekeztem segiteni a taufcs mulcodesdt, t6rnogattam minden, olyan
kezclenr6nyezdst, amely a valasztopolg6rok erdekeit szolgalta ds fonto snalt
tartottam, hogy

a

v6ros

fejleszt6s6t szol96lo liezdetnenyez6sel<et

t6mogassam.
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