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IFJUSAGI ES SPORTBIZOTTSAG

A Kdzigazgat6si torvdny 51. cikkelye 4. bekezddse drtelmdben al6bb olvashat6 az
lf irs6gi ds Sportbizotts6g tevdkenysdgi besz6molSja a 2012 ev jrinius-december k<jzcjtti
idoszakhra.

I. A BIZOTTSAG OSSZNTNTELE ES A JELENLET

Osszesen 15 alkalommal iilt 6ssze a bizotts6g a fent emlftett idoszakban.

II. TEVEKENYSBG

A bizotts6g legfobb tevdkenysdgei:

- vdlemdnyezi a sport ds ilirs6g tdm6jri hatfirozattervezeteket
- a helyi tan6cs Sltal megszabott m6s tevdkenysdget is elvdgez

Osszesen l5 alkalommal iilt ossze a bizotts6g, ezzel alegaktivabb bizotts6gnak sz6mit.
V dl em dnye ztik az i I risS gi 6 s sport tdm 6j ri hatir ozafiewe zete ket.

A bizotts6g a v6laszt6sokat kovet6en megfiatalodott, tugiai uLtiuak a bizotts6gi iildseken,
nagyon kevds a hifinyzfts az i.il6sekrol, r6ad6sul tagjainak nagy tobbs6ge if ris6gi ds
sportegyesiiletek elnoki tisasdgdt tdltotte be, eziital nagyon j6l ismerik a v6ros if fs6gi
ds sport6letdt, az aktiv egyesiileteket.

Ssz. NEV Ur,rs
OsszrsoN JELENI,ET HIANYZAS

I NEMES EL6D (EMNP) - elnok t5 15

2. KELEMEN SZILARD PETER (RMDSZ) - alelnok l5 t4

3. MIKLOS ZOLTAN (RMDSZ) - titk6r l5 13 2

4 GIJRUIANU MADALIN - DORIJ (PNL) 15 t4 I

5. CSATLOS LASZLO (RMDSZ) 15 T4 1

6. TISCHLER FERENC (RMDSZ) l5 t4 1

'7. ZSIGMOND JOZSEF (RMDSZ) l5 l2 J



Megbeszdl6seket folytattunk a nagyobb sportegyesiiletek vezet6ivel, feltdrkdpeztiik a

neh6zs6geket.
Egy kozris gyulesre kertilt sor a gazdas6gi bizottshggal, melynek temhja a v6rosi strand

volt.

Elbir6ltuk a bedrkezettphlyinatokat, melyekkel t6mogattuk a v6ros ifirisfgi ds sportdletdt,

osszesen mintegy :OO.OOO lejbol gazd6lkodtunk a II. fdl6vben. igy t6mogat6st kaptak a

noi ds fdrfi kos6rlabda csapatok, a kdzilabdacsapat, a nagyp6ly6s labdarirg6csapat, a

futsal csapat, az asztalitenisz csapat, fsz6ssal, mtifalm6sz6ssal, atl6tik6val stb. foglalkoz6

egyesi.iletek.

Megtekintettiink k6t, a v6ros tulajdonSban levo kazfnhilzat, melyeket sportegyestiletek

fognak felrijftani 6s hasznositani (Adrenalin - miifalm6sz6s 6s Electrica - asztali tenisz).

A bizotts6ghoz be6rkez6 kiil6nboz6 kdrdseket, petici6kat lehet6s6geink fliggv6nydben

megoldottuk vagy a tan6cs el6 terjesztettiik. Kevds vit6s kdrd6s volt, konszenzussal

sikertilt megoldani ezeket.

Nemes Elod

az Ifi'lsirgi 6s sportbizotts6g elnoke
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