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ITJUSAGI TS STONTBIZOTTSAG

A Kdzigazgat6si tdrv6ny 51. cikkelye 4. bekezd6se 6rtelm6ben al6bb olvashat6 az
Ifi f s6gi ds Sportbizotts6g tev6kenys6gi besz6mo l6ja a 20 13 ev id6szak6r a.

I. A BIZOTTSAG OSSZBTNTELE rS 
^q. 

JEI,BNLET

Osszesen l8 alkalommal iilt 6,ssze a bizotts6g a fent emlitett id6szakban.

II. TEVEKENYSEG

A bizotts6g legf6bb tev6kenys6gei:

- vdlemdnyezi a sport 6s ifiris6g tdmfijihatfurozattewezeteket
- a helyi tandcs 6ltal megszabott m6s tev6kenys6get is elv6gez

Osszesen 18 alkalommal tilt tissze a bizottsdg, ezzel azegyik legaktivabb bizotts6gnak
szdmit. v6l em6nye rtiJk az i fi ri s 6 gi 6 s sp ort tdm 6j ri hatir ozattervezeteket.

A bizotts6g tagiai aktivak a bizottsdgi iil6seken, nagyon kevds a hiinyzhs az iil6sekr6l,
raad6sul tagjainak nagy tdbbsdge ifiris6gi ds sportegyesiiletek elnOki tiszts6gdt t6lt6tte be,
ezdltal nagyon j6l ismerik a v6ros ifiris6gi 6s sport6letdt, az al<tiv egyesiileteket.

Megbesz6l6seket folytattunk a nagyobb sportegyestiletek vezet6ivel, feltdrkdpeztiik a
neh6zs6geket.

Ssz. nrEv tir,fs .

OsszrsrN .rrr,uNr,fr utixyzis

I NEMES EL6D (EMNP) - elndk 18 15
a
J

) KELEMEN SZILARD pprBn (RMDSZ) - aleln<ik l8 t7 I
J. MIKLOS ZOLTAN (RMDSZ) - titkar l8 l5 J

4. GURUIANU MADALIN _ DORU (PNL) 18 t6 2

CSATLOS LASZLO (RMDSZ) 18 l7 I

6, TISCHLER FERENC (RMDSZ) 18 l8
7. ZSIGMOND JOZSEF (RMDSZ) l8 15 a

J



Elbir6ltuk a bedrkezett pdlyiaatokat, melyekkel t6mogattuk a vr{ros i{[s6gi 6s sport6let6t,o::r:rrlryry.q 
10-01000 lejb6l gazd6lkodtunk a 2013-as 6vben. igy teiogutari tup6[u

n6i 6s ftrfi kosrirlabda csapatok, a k6zilabdacs apat, a nagyp6lyZs UUO[alOcsapat, a
futsal.9,sqr. t, az aszlalitenisi csapat, fsziissal, mflfalmdsz6ssii, atl6tik6val stb."fogl alkoz6
egyesiiletek

UildlV.fuzatlriirlapot illftottunk Ossze 6s az ifiris6gi szervezetek vezet6ivel konzult6ltunk,
tdbb mint hfszan jelentek meg ezeken a megbesz6ldseken.

A bizottsdgh oz bedrkez6 kiil6nbdz6 k6rdseket, petici6kat lehet6s6geink fiiggvdny6ben
megoldottuk Yagy a tandcs el6 terjesztettiik. Kev6s vit6s kdrdds 

-volt, 
koilzenzussal

sikeriilt megoldani ezeket.

Nemes El6d

az Ififs6gi 6s sportbizotts6g eln0ke
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