BESZÁMOLÓ

OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Önkormányzati képviselői munkámról való folyamatos naprakész beszámolók közvetítése és
azok dokumentálása az alábbi helyeken érhetőek el:
1.) a Nagykállói Civil Kontroll facebook oldalon a civil közösség oldalán történik
elsősorban az élő videók formájában
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll
2.) ezen túl tájékozhat még a
Nagykállói Civil Kontroll Közösség Youtube csatornáján is:
https://www.youtube.com/channel/UCSgZTUw4itayLT07Soa6dAg
3.) És tájékozódhatnak a www.nagykalloicivilkontroll.hu weboldalon is!
Ezen nagyon részletes beszámolókból témakörök szerint az alábbi tevékenységet akarom
kiemelni jelen rövid beszámolóban, aminek egy jelentős kiegészítését is tervezem:
1./ Választási ígéret:
Amennyiben átláthatóságot és kontrollt, valamint féket is akar a képviselő-testületi munka során a
visszaélések lehetőségei vonatkozásában s a helyi korrupció folytatódásának megakadályozása
érdekében, akkor kérem támogasson szavazatával az önkormányzati választáson
2019. október 13-án.
A lap alján a 32. sorszám mellett találja meg a nevemet a szavazó lapon.
Tisztelettel:
(32.) Orosz Mihály Zoltán X
független képviselőjelölt
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/posts/961313160882923

2./ Korrupció ellene harc, ugyanis mivel Horváth Tibor a 2019-es választási ígéreteiből semmi
nem teljesült, a korrupció, mivel csak fokozódott ezért ez lett a legfontosabb önkormányzati
képviselői feladatom:
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/posts/987202488293990

3./ Korrupt képviselők szembesítése Nagykálló-ellenes tevékenységükkel:
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/620552555296808
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4./ Szennyvíz problémák megoldásának kikényszerítése:
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/3264082623654275
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/320160265855231

5./ Illegális hulladék feltárása és eltakaríttatása
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/posts/1188275594853344
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/839281699950537
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/487543741870065

6./ Eltitkolt pályázatok részleteinek feltárása és közzététele:
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/posts/1041905219490383

7./ Önkormányzati cégek eltitkolt veszteséges gazdálkodásának feltárása
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/4572501616156873

8./ A városellenes képviselői határozatok felülvizsgálatának kezdeményezése
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/posts/1133689186978652

9./ Képviselői indítványok elkőterjesztése városellenes rombolások akadályozása és
leleplezése céljából:
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/736483500415874

10./ Kóbor kutya ügyek
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/2446219252338462
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/2784701735107509
.
11./ Közmunka ellenőrzés:
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/posts/1198035383877365

12./ Társadalmi integrációs problémák feltárása és megoldásának sürgetése:
https://www.youtube.com/watch?v=F68IdMsdqUw
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13./ Lakosságellenes városfejlesztésinek nevezett városrombolási és
magánérdekérvényesítési koncepciók kritikája

14./ A lakossági félretájékoztatások korrigálása
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/posts/1315409208806648

15./ Közjogi ismeretek átadása:
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/921606704855451

16./ Büntetőfeljelentések megtétele: ,
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/456765401786372
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/282793862753804

17./ Szociális védőháló erősítése
1708 EMBERNEK SIKERÜLT KIHARCOLNUNK A KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT!
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/videos/1166612650401813

18./ Horváth Tibor rendszeres és folyamatos hazugságainak leleplezése
https://www.facebook.com/nagykalloicivilkontroll/posts/1331440953870140

19./ fogadó órák tartása

20./ Ipari park korrupciós ügyeinek feltárása
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21./ A volt Művelődési Központ lerombolása miatti büntetőeljárás előkészítése
dokumentumkészítések révén

22./ Az új rendezvényház terveihez sokrétő korrekciós javaslatok benyújtása és kifejtése
Nagykálló, 2021. január 31.

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán s.k.
önkormányzati képviselő,
Nagykállói Civil Kontroll vezetője

Az önkormányzati képviselő esküjének szövege
„Én, OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
az önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat NAGYKÁLLÓ
VÁROS fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
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