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KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Mária képviselő 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
422/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata
Balázs Mária képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján
Balázs Mária képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Győri Máté polgármester
Balázs Mária képviselő
Határidő: azonnal
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„Melléklet a 422/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz”
Ercsi Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Beszámoló a 2017. év munkájáról
Az idei évben a korábbiakhoz hasonlóan képviselői munkám legnagyobb részét a Humán
Bizottság vezetése tölti ki. Minden hónapban tartunk bizottsági ülést, ahol munkaterv alapján,
az aktualitásokkal kiegészítve koordináljuk a város humán területeit érintő tevékenységeket,
eseményeket. Idei évben is szükséges volt kiemelt jelentőséggel foglalkozni az oktatásinevelési intézmények helyzetével, folyamatosan beszámoltak munkájukról, terveikről. Sajnos
mindkét óvodánkban betöltetlen óvodapedagógus státuszok vannak. A problémát
némineműleg enyhítik a pedagógiai asszisztensi státuszok. Ebben az átmeneti állapotban
enyhítést hoznak a fokozott terheltségre.
Kiemelt célja a képviselőtestületnek, hogy a város gyermekeit a helyi intézményekbe járassák
a szülők. Így válhatnak a várost építő, értékeit növelő fiatalokká. Ennek érdekében idén is
megvalósulhatott, hogy valamennyi tanuló ingyenesen jusson a tankönyvekhez, így azon
szülők is segítséget kaptak, akik más egyéb szociális ellátást nem tudnak igénybe venni.
Szorosan együttműködtem az iskola vezetésével. Programjaikat támogattam. A gyermekeket
megajándékoztuk Gyermeknapkor, és Karácsonykor, ezzel is erősíteni kívántam kötődésüket
a településhez.
Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár szintén bizottságomhoz tartozó intézmény. Az
új vezetővel egyre jobb az együttműködés. Remélem, hogy a város igényeit kielégítő, értékes,
tartalmas programokat biztosítsunk, a látogatottságot növeljük azzal is, hogy minél szélesebb
körben vonjuk be a városlakókat az intézmény életébe. Megjelentek borestek,
előadássorozatok különféle témákban, a jövő évre a könyvtár által támogatott programokba is
megjelennek, melybe reményeim szerint az általános iskola növendékei is bekapcsolódnak.
Reméljük, hogy a jövőben még gördülékenyebben mennek programjaink.
Szívügyemnek tekintem a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat jelentkezőinek támogatását,
igyekszem minél színvonalasabbá tenni az ösztöndíjak átadásának körülményeit, remélve,
hogy ezek a fiatalok is városunk jövőjének alakulásában idővel aktív részt tudnak vállalni.
A civil szervezetekkel való kapcsolattartás a programok tekintetében valósul meg.
Amennyiben valamilyen segítségre, tanácsra szorulnak, mindig a segítségükre vagyok,
igényeiket meghallgatom, próbálok konstruktív megoldásokat találni. Idei évben egy
gyermektábor is megvalósult a Csónakházban, ezzel is oda kívánjuk vonzani a város fiataljait,
gyermekeit. Remélem, hogy ezzel egy új hagyományt teremtettünk.
Tagja vagyok a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottságnak is. A bizottság
foglalkozik a településen lakók segélyezésével. Sok esetben fordulnak hozzám bajban lévő
családok, személyek. Igyekszem ügyeiket a legnagyobb diszkrécióval és odaadással kezelni,
megpróbálni a számukra legmegfelelőbb megoldásokat megtalálni, hogy érezzék, értük
dolgozunk, a segítségükre szeretnénk lenni, előremutató megoldásokat találni.
A városi rendezvényeken, ha módom és lehetőségem van rá, aktívan próbálok részt venni,
nemcsak jelenlétemmel, hanem munkámmal is hozzájárulni azok sikeréhez. Hiszek abban,
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hogy egy személyben nem sokat tehetnék, gondolataimat, elképzeléseimet mindig megosztom
képviselőtársaimmal, a polgármesterrel, illetve a jegyzővel, innovatív módon keresve a
lehetőségeket az újra és az értékesre. Munkámmal, remélem segítem a város fejlődését.
Ercsi, 2017. december 4.

Balázs Mária
képviselő

