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Jelent6s a 2OL7 .6vi tan6csosi tev6kenys6gemr6l

J6zsef Almos

1.- Tandcsosi min6s6gemben a tandcs L2 rendes 6s24 rendkivrili tll6s6n
vettem r6szt. Mint a tertiletrendez6si 6s vdrostervez6si szakbizottsdg tagja 17, a

kulturdlis bizottsdg tagjakdnt 16 til6s6n vettem r6szt. Mindk6t bizottsdgnak titkdra
vagyok.

2.- A 5z6kely Mik6 Koll6gium Vezet6tan6csdnak tagjak6nt n6hdny alkalmat
kiv6ve, rendszeresen jelen voltam, tobb mint n6gy 6vtizedes pedag6gusi

tapasztalatommal igyekeztem munkdj6t segiteni.

3.- Tan6csosi tev6kenys6gem j6 r6sze n6hdny, f6k6nt ir6sban beadott
javaslatba n,6szrev6telben merti lt ki. Ezek tdma koronk6nt csoportositva a

kovetkez5ket k6pet adjdk:

a.- a vdros tertilet6n tapasztalt hiSnyossdgok, rendelleness6gek

6szrev6telez6se (j6rda- 6s fttestr6szek kijavitiisdnak szriks6gess6ge , lakatlan

csalddi hdzak, hasznSlaton kfvtili magSn- 6s koz6ptiletek el6ttijdrdar6szek
rendben tartdsa (nem val6sult meg), korldt szriks6gess6ge a feltiljdron6l lev6 16pcs6k

mel16 (nem val6sult meg), parkbeli l6pcs6fokok kijavitd sa, a Ldzdr Mihdly utca Balan

sugdrft fe16li vdg6nek 6jjeli kivildgositdsa (alitotag neh6z kivitetezni), a szhhilzsarkdn

levt5 elekronikus turisztikai tdj6koztat6 kdszri16k megjavitdsa (az ilet6kes c6g duit6tag

nem tudja megjavitani)

b.- VSrosrend6szeti, kozleked6si k6rd6sekben a kovetkez6
javaslatokat tettem:

- javasoltam az 1B4B-49-es emt6kmfi eredeti Sllapotdnak

vissza d llftdsdt.



- a vdroskozpont forgalmasabb pontjaira szereljenek 6rdt

- a f6tdren helyezzenek el egy vdrost6rk6pet (mint r6gen a park
sa rkd n)

- mdr m6sodszor javasoltam a Tavaszy Sdndor utca
ttilzsdfoltsdga miatt annak egyirdnyf sitdsi szriks6gess6g6t, forgalma egy r6sz6nek
Sthelyez6s6t a vele pdrhuzamos, minim6lis forgalmti Godri Ferenc utcdba.

- v6rosszerte szdmos utcan6v- 6s hdzsziimtdbla hidnyzik.
Felt6tlenril p6tolni kellene. (fotyamatban van)

- a hagyom6ny6rz6 szempontot is figyelembe v6ve, javasoltam
Sugdsftird 6n a hidegftirdd (hideg vizes medence) helyredllit6siit.

c.- N6hdny ut6lagos javaslatokat tette m az ad6z6si kdrzetek
m6dositSsdra.

3.- A tandcs diiikokat dijazo bizottsdga hatdrozatait feltilbfriilhat6
csoportjdnak tagjak6nt javasoltam, hogy a jutalmakat odait6l6 bizottsdg ktilon
6rt6kelje a megyekozi versenyeken el6rt eredm6nyeket.

4.- A Vdrosimdzs lroda k6rds6re a szent Gyorgy Napok alkalmdval
em l6kborit6kot terveztem.

5.- Vdrosszerte bdrhol is 6szrevettem magyar nyelv( feliratok hidnydt,
azonnal felhivtam az illet6kesek figyelm6t ennek sztiks6gess6g6re, nemzeter 6sit6
vo lt6 ra. (sajnos, tobb esetben sikertelen ii l)
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