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Kelemen Szi l6rd P6ter- Onkormdnyzati k6pvisel6, Sepsiszentgyorgy

2014 -ben r6szt vettem minden soros tan6csUl6sen amely 10 alkalommal volt
dsszehiwa.

1 9 rendkivUli tan6csUl6sb6l 17-en voltam jelen.

Az elmrilt 6vben szint6n az ifi0s6gi 6s sport bizottsiigban fejtettem ki a legtdbb munk6t.

A 16 dsszehivott bizottsdgi Ul6sb6l mindenik6n jelen voltam,egyeztetue bizottsSgi

koll6gdimmal, ifl0sdgi probl6mdkat, rijabb lehet6s6geket, megolddsokat amelyben

megkerestek v6rosunk fiataljai.

-lfirisigi szempontbol egy fontos 6vkent tekinthetUnk 2014 re , hiszen olyan

rendezv6nyek 6lindit6sSt megszervez6s6t segitette bizottsSgunk melyek nagyban

meghatdrozzAkafiatalok 6let6t,gondolok itt a tavaszi Hdromszdk Kupdra, amelyen nem

csak v6rosunkb6l hanem Erd6ly szerte tdbb szdz fiatal 6rkezik r6szt venni Sz6kelyf6ld

Iegnagyobb focitorn6j6n,tov6bb6 a Szentgydrgy-napok " lflitsdgi Sdtrdra" amely egy

h6romnapos rendezvEny a v6rosnapok Unnep6n, 6s meg kell emlitenem a S/C-Fesfef

is, mely megy6nk legrangosabb ifl0s6git6borakent szinGn sok h6romsz6kifiatalt

6rdekelt a ny6ri szUnid6ben.

Ki szeretn6m emelni a virosunkhoz tartoz6 Kily6nben, a Klydni firtsdgi Kub

megalakul6sSt, melynek tdmogat6ja voltam.

Ezen ifj0s6gi szervezet 6ltal a Kily6nifiatalok is be tudnak kapcsol6dni

Sepsiszentgy6rgy ifl tis6gi mozgalm6ban.



-Bizotts6gunk munk6jdt nagyban meghalflrozza a sportban kifejtett tev6kenys6gUnk.

2014-ben, is tdmogatoja voltunk a Sepsr'-SIC n6i kosdrlabda, 6s a Sepsr:Futsalf6rfi
teremlabddnak.

Fontosnak tartjuk olyan t6megsportok tdmogatds6t mely eredm6nyeket mutat fel, 6s
vdrosunk polgdrai is mordlis tdmogatdsban r6szesitik a csapatokat, gondolok itt a
meccseken val6 megtelt sportcsarnokra.

V6rosunk Gazdas6gi bizottsrigdnak tagja k6nt, a 27 Bizottsdgi Ul6sb6l24 -en vettem
r6szt.

A Gazdasdgi bizotts6gban t6bb, virosunkat 6rint6 probl6mriban hozz1sz6ltam,
t6rgyaliisokon vettem r6szt.

- A Bodok Hotel megvds6rl6sa, drdnak meghat6rozdsa.

- Kiitf6ldi befektet6vel val6 t6rgyalSs, eg6szs6gUgyi beruh6z6s.

- Pe. ORANGE telekommunik6ci6s tdrsas6g h6l6zati lefoddtts6ge.

- Ad6cs6kkent6sekt6mogatdsa.

- AE Uj Sport Ar6ndhoz sziiks6ges telekvdsdrl6s.

- A Keresztes H6z megv6siirl6sdnak kezdetiegyeztetGse.

Onkormdnyzati K6pvisel6k6nt, tovdbbra is folytattam munk6m a Nicolae Colan
6ltalSnos lskola, 6s a Constantin Brancusiszakliceum vezet6 tandcsSban.



A Nicolae Colan 6latl6nos iskol6ban, kiemelten foglalkozunkaz lskol6t 6rint5 gazdasdgi

, 6s humdner6forrds probl6mdkkal.

A 2014-es tan6vben elkezd6ddtt az iskola sport piily6j6nak fel0jitdsa,tovdbbd az
iskol6hoz tartoz6 6voda kantinj6nak a mfik0d6s6t kezdem6nyeztUk.

A Constantin Brllhcugiszakliceumban, a tanUgyi kdderek iskol6n belUliadminisztrativ
k6rd6seit vitattuk meg,6s az elm0lt 6vek 6retts6gi eredmEnyeit elemeztUk bizva, hogy
nagyobb sikert 6rnek el.

2014 6sz6n tagja voltam a vdrosunkat k6pvisel6 Cegl6d-i deleg6ci6nak,ahol r6szt
vettem Cegl6d, tesfu6rv6rosunk Unnep6n.

A deleg6ci6 celja a testu6rv6rosi kapcsolat meg6r6sittese, kUlf6ldi modellek
felt6rk6pez6se, 6s ezek hazai felhaszn6l5sa vdrosunk, 6s annak lak6i 6rdek6ben.

2014 -ben is tagja voltam a nemzeti UnnepUnk Mdrcius 15 szervez6 csapatinak.

A rendezv6ny programjinak OsszerakSsdban , majd a koordin6lSsdban seg6dkeztem.

Az Eprestet6i bevonulds ut6n, a vdros kdzpontban, egy 6nk6ntes csapat segits6g6vel,
nemzeti szimb6lumokat, adom6nyoztunk minden 6rdekl6d6nek.

A tovribbiakban is folytatom a munkdt Sepsiszentgy6rgy i[0s6956rt, gazdasSgi
fejl6d6seert, 6s kult0raj66rt.

Kelemen Szildrd Pdter


