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KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Propszt Zsolt képviselő 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
426/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata
Propszt Zsolt képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján
Propszt Zsolt képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Győri Máté polgármester
Propszt Zsolt képviselő
Határidő: azonnal
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„Melléklet a 426/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz”
Propszt Zsolt
Képviselői beszámoló
Elsődleges célként tűztem ki magam elé, hogy kialakítsam a bizalmat az emberekkel, bárki
bármikor megkereshessen a problémájával, kérdéseivel, véleményével, ami előbbre viheti
azokat az elképzeléseimet ami mellett elköteleztem magam.
Igyekeztem minden lehetőséget megragadni, hogy minden, ami Ercsiben történik, tudjak és
maximálisan részt vegyek az ott folyó munkában. Munkám a napi személyes kapcsolatokra
épül, ezért folyamatos visszajelzéseket kapok, amit tovább viszek az önkormányzati
tevékenységeimbe, a problémákat a megfelelő helyre továbbítom.
Legfőbb célom természetesen SINATELEP. Azt szeretném, hogy az ott lakó emberek is jobb
és élhetőbb körülmények között éljenek. Az önkormányzat által megvásárolt közösségi ház
felújításában tevékenyen részt vettem, úgy a munka részében, mint a szervezésben.
Megújítottuk a Sinatelepért Egyesületet, az ő tevékenységüket is segítem. Részt vettem a
sinatelepi családi nap és közösségi ház átadó szervezésében. Tartom a kapcsolatot a Sina
Polgárőrség vezetőjével,problémáik megoldásában próbálok segítségükre lenni. Ahogy a
munkám engedi, részt veszek a városi rendezvényeken.
A DUNAKAVICS KFT-VEL szorosan együttműködve részt veszek a sinatelepi közmunka
koordinálásában. Bizottsági munkám során képviselőtársaimmal és a külsős tagokkal
igyekeztem elfogulatlanul és igazságosan az embereket segítő döntéseket hozni. Látom a
lehetőségeket és a további tennivalókat, valamint szívesen vállalom a kihívásokat a jövőben
is.
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