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KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lippai Csaba képviselő 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
424/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata
Lippai Csaba képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján
Lippai Csaba képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Győri Máté polgármester
Lippai Csaba képviselő
Határidő: azonnal
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„Melléklet a 424/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz”

BESZÁMOLÓ A 2017-OS ÉVBEN VÉGZETT KÉPVISELŐI MUNKÁRÓL

A Humán Bizottság, és Ercsi Város Képviselő-testületének tagjaként a 2017-os évben is részt
vettem a város életét befolyásoló döntések meghozatalában. Mind a bizottság, mind pedig a
testület rendes és rendkívüli ülésein – egy-egy alkalom kivételével – részt vettem.
Megbízatásomat továbbra is nagy kedvvel és örömmel végzem, javaslataimmal segítem a
testület munkáját.
Személyes ügyemnek tekintem a város civil szervezeteinek és sport egyesületeinek segítését.
Fontos eredménynek tekintem, hogy a csónakházban valódi sportéletet sikerült kialakítani,
számos rendezvénnyel, programmal ismét sikerült a város működő részévé tenni azt.
Továbbra is kiemelt ügyként tekintek a Duna-parti fejlesztésekre, azok kialakításában is
aktívan részt vállalok.
Támogatni fogom, a szárnyaikat bontogató kulturális kezdeményezéseket, örömmel tölt el,
hogy városunkban végre színházi műhely alakult.
Az Ercsi web munkatársaként továbbra is nyomon követem a város eseményeit.
Ezen a téren pozitív változásnak tartom, hogy bővített tartalmat tudunk kínálni a
közönségnek.
Kiemelt ügyként kezelem a sportcsarnok állapotát, ezen a téren az elmúlt évben már apróbb
részsikereket is el tudtunk érni (csarnokvilágítás).
Szerettem volna, ha egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható, böngészhető archívumot
tudunk létrehozni a városi televízió nyersanyagaiból, ez a tervem egyelőre forráshiány miatt
nem tudott megvalósulni.
Büszkeséggel tölt el, hogy a Humán Bizottság tagjaként támogathattam diákjaink tanulását a
Bursa Hungarica ösztöndíj révén.
Az elkövetkező időszakban is a fent említett területekre kívánok fókuszálni majd, de nyitott
vagyok egyéb, személyes, vagy közösségi ügyeinket érintő megkeresésekre is.
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