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KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
421/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata
Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján
Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e
határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Győri Máté polgármester
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő
Határidő: azonnal
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„Melléklet a 421/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz”
Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület!

Törvényi kötelezettségemnek megfelelően 2017. évben is tájékoztatom Önöket képviselői
munkámról.
A képviselői és a szociális bizottság elnökeként a 2017-es év is igen aktív év volt. A
bizottság, melyet elnökölök ebben az évben hetente ült össze, ami az egész évet tekintve 45
bizottsági ülést jelentett.
A képviselő-testületi üléseken kívül rendszeresen rész vettem a PFK bizottság munkájában is.
Munkámból adódóan is rendszeresen tartom a kapcsolatot választóimmal. Így első kézből
értesülök a lakossági visszajelzésekről és a 2017. év során elvégzett munkáról. Választóim
nagy része ezt az évet is pozitívnak értékelte. Családlátogatásaim alkalmával - amely szintén a
munkámhoz tartozik - sokszor találkoztam a betegségük mellett nehéz helyzetben lévő
emberekkel is, akik helyzetüket elmondván megtiszteltek bizalmukkal. Ezen tapasztalatokat
igyekeztem a bizottság munkájában kamatoztatni.
Képviselői teendőmnek tartom még a város civil szervezeteinek támogatását is. Ezért
időmhöz mértem igyekeztem rendezvényeiken részt venni. Ez legyen akár sport – kulturális –
egészségügyi és egyéb rendezvény.
A város hivatalos és ünnepi rendezvényein szintén rendszeresen részt vettem.
Reményemet fejezem ki, hogy a sok éves orvosi tapasztalatommal és képviselői munkámmal
emelni tudom városunk egészségügyi ellátásának színvonalát, ezzel is hozzájárulva a város
lakosságának a komfortérzetének javulásához.
Polgármester úrral, alpolgármester úrral, jegyző úrral és képviselőtársaimmal a
munkakapcsolat jónak és hatékonynak mondható. A Hivatal dolgozói mindig készségesen
állnak rendelkezésemre és segítik munkámat. Ezúton is köszönöm támogatásukat.
Tisztelettel:
Dr. Balázs Fülöp Ferenc
képviselő - bizottsági elnök
Ercsi 2017.11.30.

