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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sandi József képviselő 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

427/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
Sandi József képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Sandi József képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Sandi József képviselő 
Határid ő: azonnal 
 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
            Balázs Mária  sk.                  Lippai Csaba  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 427/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Képviselői beszámoló 2017. évről 
 
Helyi képviselőként folyamatosan részt vettem a Képviselő-testület munkájában, a döntések 
előkészítésében, valamint javaslataimmal hozzájárultam a minél jobb hatékonyabb 
munkavégzéshez. A testületi üléseken részt vettem, fogadó óráimat megtartottam. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságnak tagja és elnökhelyettese vagyok, a 
bizottságban is folyamatosan elláttam a feladataimat, jelen voltam az ülésein és aktívan 
közreműködtem a munkában, néhány alkalommal levezetőelnökként is. 
Állandó tagja vagyok a Közbiztonsági munkacsoportnak. Itt is javaslataimmal segítem annak 
tevékenységét. 
Civil csoportoknak is tagja vagyok, így elősegítem a város aktív civil életét. Ezek a 
következők: Berkenye Baráti Kör, rendben tartjuk az Eötvös kápolna környékét, idén 
megépítettük a forráshoz levezető lépcsőt, kerékpártárolót készítettünk, stb. Az Eötvös 
nyugdíjas klubnak is tagja vagyok, a rendezvényeiken részt veszek. Mindezeken kívül a  
Római Katolikus  egyházközség Képviselő-testületének tagja vagyok . 
A civil élet számomra igen fontos, ezt bizonyítja a fentieken túl, hogy igyekszem minél több 
rendezvényen, eseményen részt venni! 
Idén februárban megalakítottam a Duna Herba Szociális Szövetkezetet, melynek Ercsi város 
is tagja, a szövetkezet fő célja, az álláskeresők és közfoglalkoztatottak visszavezetése a 
munka világába, vagyis állásteremtés, különösen azon 180 napon túli álláskeresőknek, akik 
amúgy nehezen tudnának elhelyezkedni piaci szférában. Sajnos Ercsiben ezek száma igen 
magas (jóval 400 feletti). A Szociális Szövetkezet indult a „Fókuszban a közfoglalkoztatás 
alapjain szerveződött önkormányzati tagsággal bíró szociális szövetkezetek„ című pályázaton. 
A pályázatot szolgáltatási területre dolgoztam ki, 7 fő álláskereső foglalkoztatását vállaltam, 
mint a szövetkezet elnöke, augusztusban benyújtottam a pályázatot. Október végére kiderült, 
hogy nyert a pályázat 52.410.000 Ft vissza nem térítendő támogatást a kitűzött célok 
megvalósítására! Vezetésemmel november 1-vel meg is kezdte a szövetkezet a projekt 
megvalósítását! 
 
 
                                                                                                                            Sandi József 
               helyi képviselő 
 
Ercsi, 2017. december 4. 
 
 


