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Partidul Popular Maghiar
din Transilvania

Raport de activitate - 2018
Kolcza Istvdn, consilier local al Partidului Popular Maghiar din Transilvania

Deja de 3 ani sunt consilier local la Consiliul Local Sfhntu Gheorghe din cadrul Partidului
Popular Maghiar din Transilvania.

tn cursul anului 2018 de mai multe ori qi in numeroase teme am intervenit impreund cu
colegii, respectiv am inaintat diferite proiecte de hot5rdri. Aceste activitAfl au servit
interesele comunitdlii. Niciodatd nu am fEcut propuneri, sau proiecte de hotdrdri, care ar fi
fost irnpotriva intereselor comunitilii, sau a locuitorii oraEului.

$i in anul 2018 s-a continuat ,,tdrdgdneal6" in Consiliul Local, datoritd faptului cE
inifiativele noastre, proiectele de hotdr6ri au fost incluse pe ordinea de zi cu mulli luni in
urmS qi nici nu au fost suslinute in unanimitate.

tn anul 2018 am fostprezent la 12 Eedinle ordinare qi 22 qedinle extraordinare. Pe ldngd
acestea am participat Ei la qedinfele comisiilor: 11 qedinte a comisiei sociale, respectiv la
13 qedinfe a comisiei de sport. Ca qi consilier reprezint oraEul qi sunt activ in consiliul de
administralie a Liceului Mikes Kelemen, respectiv a Colegiului Nafional Sz6kely Mik6.

La sfdrqitul anului 2018, cdnd a trebuit sd fie delegat in conducere consilieri din partea
ora;ului, atunci eu nu am devenit membru la Sepsi Sic, nu am ajuns in conducerea
acestuia. Stau nedumerit in fala acestui fenomen, deoarece nu am primit nici o explicalie
pentru aceastd decizie. Dupd cdte ;tiu nici de atunci nu a fost pus pe ordinea de zi acest
proiect de hot6rdre, dup6 ce a fost retras odatd.

tn continuare lin orele de audienfe la datele anunlate la sediul de pe str. Martinovics.

in anul 2018 am primit regulat material informativ Ei de documentele de lucru inaintea
Eedinlelor consiliului. Pe acestea am primit electronic, iar convocatorul in format tipdrit.
Aprope intotdeauna au fost puse in timp materialele inaintea Eedinfelor, pe care astfel l-am
putut studia. Inainte de qedinfe, impreunS cu colegul meu B6lint Iosif am studiat materialul
qi am discutat dacd suslinem sau nu proiectul de hotdrdre.

Desigur Ei in 2018 au fost inifiative qi proiecte de hotdrdri din partea noastr6, care au fost in
interesul comunitdlii. Din pdcate in general toate iniliativele qi proiectele de hotdrdri au fost
respinse de majoritate qi nu au fost susfinute prin vot.

o In anul2017 am dat in judecatd Consiliul Local pentru revocarea hot6r6rii cu
privire la desfiinlarea Grupului $colar K6s K6roly. Acest proces a durat qi in
2018, care in final anul trecut a luat sf6rgit. Procesul am pierdut aici injudef Ei
de aceea ne-am dus mai departe la Curtea de Apel BraEoy, unde a fost susfinut
decizia din Sffintu Gheorghe.

o Am inaintat un proiect de hotdr6re pentru introducerea circulaliei pe ambele
sensuri pe strada G6bor Aron. Dupd o lungd ,,tdrdgdneal5", cu anevoaie a fost
inclus aceastd inifiatdvd pe ordinea de zi, unde majoritatea nu l-a suslinut.
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organizaliilor non-guvernamentale, respectiv modernizarea, repararea
drumurilor, trotuarelor, strlzilor, susfinerea sportivilor, bwsierilor. l

o Am participat la toate manifestErile Ei evenimentele, care au fost organizate de
Consiliul Local qi la care am primit invitalie.

o Am primit $i am insolit invitafii din Ungaria la Zilele Sffintul Gheorghe,
primari, viceprimari qi consilieri.

Kolcza Istvrin,
Consilier Local din partea Partiduluj Popular Maghiar din Transilvania

Sfhntu Gheorghe, 20.A3.2019

Conform cu originalul:
Sdndor Kinga


