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Tevekenys6gi beszdmolo - zOZt.
Kolczo lstvdn, oz Erdelyi Mogyor Nepport onkormonyzoti kepviseldie

A

ZOZ1-es 6vben egy ujabb mand6tumot nyertem

el a sepsiszentgyorgyi tanacs6'ban

igy 2021-ben ism6t helyi tan6csosk6nt tevekenykedtem'
iz elozo 6vekhez hasonl6an ismet azErdelyi Magyar Ndpp6rt szineiben k6pviseltem
a v6laszt6kat.

jelen voltam tizenket soros tan6cstilesen 6s ttzenhet rendkivi-ili
tildsen. Ezek mellett a bizotts6gi ul6seken is reszt vettem: a gazdasagi bizotts6gbar-r
harminch6rom, a sporlbizotts6gnak pedig trz ul6sen. Tov6bb6 folytattam a
vezetotan6csokban a munk6t, igy a Pusk6s Tivadar Szakl<ozepiskola ds a

A

2OZ1-es evben

vezetotan6csban, illetve az Urban Locato intezm6ny
vezetotan6os6ban is. Ezeknek a testiileteknek egy resze uj volt sz6momra, az eloz,o

Sporliskolinttl

a

mand6tum sor6n rdszt vettem a spofibizottsirgban.

Ezekben

a bizotts6gokban 6s int6zmenyekben mindig

pozitivan es rugalmasan

hoztarn meg a dont6seket.

A fogadoor6kat elore egyeztettem tekintettel a j6rv6nyugyi helyzetre. A fogadoorfkat
a Marlinovics utcai sz6khelyen tartottam, illetve az elore megbeszelt helyekerl
tal|lkoztam tobb alkal omm al a v6l as ztop o I g6rokkarl.

En irgy gondoltam,hogy a COVID -19 idejdn is fontos a szemelyes tal6lkozo 6s
lbr-rtos ezekben a nehez idokben meghaligatni es ha van lehetoseg akkor segits6get
nyuj tani a v alasztopol g6roknak.

Nem volt konn yi a ZO20-2021-es 6v mivel a jdrvdnyiigyi hely zet mratl egy teljesen uj
renrlszert kellett bevezetni a gyul6sek es tan6csul6sek megtart6s tthoz. Itt gondolok a
telefonon tartott gyul6sekre, amelyeknek nagy r6sze igy zajlott. Szamomta ez eiegct
szokatlan 6s furcsa volt a'z elso idoszakban.
llnnek ellenere mindig megkaptam icloben a gyrilds anyagait 6s a feltdtelek is
biztositva voltak a tan6is r6sz6rol ahhoz, hogy zold<enomentesen mr-tkodjenek ezek a
gyrilesel<.

A2AZ1-es evben a koltsegvetessel kapcsolirtosan voltak javaslataink. A kovetkezol<et
koltsdgvetisbe.
.javasoltul<, aurelyek be is kerultek a2021-es

1. A Szemerja v6g6ben a szennyyrz elvezeto rendszer mielobbi kialakit6sa.

2. Javasoltuk a

Szemerja eloPataki be.itratdntl, fekvorendorok elhelyezdsdt

kozlekedes lassul6sa erdekeben'
3

A'iextilesek scit6nyban az esoviz elvezeto rendszer korszeritsitds6t javasoltuk.

q

4

A Gy6r utoai esoviz elvezeto rendszer korszertisit6s6t javasoltuk.

5. A Szerlorna kerdese lneg mindig nincs megoldva ezert is kerttik, hogy mielobb
kapjunk megoldSst, egy megfelelo terem 6s annak anyagi tdmogat6s6ra'

Ugy gondolom, hogy el1enz6ki kdpviselokdr-rt mindig prob6ltam a tan6cs mukoddsdt
,.*gitJni, prob6ltam-alkahnazkocini 6s elfogacini minclen olyan hatarczatot, atnelynek
fontosnak tartottam

Kolcza Istv6'n,
az Er delyi Magy ar N6pp 6rt
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