
K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21-én megtartott 
soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Karsai Gergely képviselőnek a 2017. évi 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

457/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata 
Karsai Gergely képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója 

elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Karsai Gergely képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 

Lippai Csaba  sk.       Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Melléklet a 457/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

Beszámoló a 2017. évben végzett képviselői munkáról 
 
Ercsi Város Képviselő Testületének (továbbiakban: Testület) és a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság(továbbiakban: PFK Bizottság) tagjaként 2017.évben részt vettem a 
városunk életet befolyásoló testületi döntések meghozatalában.     
A GFK Bizottság munkáját segítette a közbiztonsági munkacsoport, mely minden bizottsági 
ülésen külön beszámolt az elmúlt hónap eredményeiről és tevékenységéről. A biztató 
statisztikai eredmények ellenére sok még tennivaló annak érdekében, hogy a erőfeszítések a 
lakosság általános biztonság érzetét javítsák.  
Az elmúlt évben a város életét színesebbé tevő civil szervezetek, sportegyesületek működését 
a korábbiaknak megfelelő színvonalon tudta támogatni a képviselő testület, amelynek személy 
szerint kifejezetten örültem, mivel véleményem szerint e szervezetek biztosítják a kiemelt 
városi rendezvényeken felül a város életében a sokszínűséget és a változatosságát, nélkülük a 
városban csak az intézmények szürke halmaza lenne.     
A város több civil szervezetét támogattam önkéntes munkámmal, segítettem az 
adminisztrációs feladatok elvégzését, a számviteli beszámolók összeállítását (Eötvös József 
Nyugdíjas Klub, Ercsi Kinizsi S.E. és Ercsi Egészséges Életmód Egyesület). Részt vettem az 
Ercsi Kinizsi S.E. látványcsapatsport pályázatának elkészítésében, megvalósításában és 
elszámolásában.  
Tiszteletdíjam felajánlásával, támogattam a Hétszínvirág Óvodát, Ercsi Katolikus 
Egyházközség szószék pályázatát és az Ercsi Kinizsi S.E. műfüves pályafelújítását(ez a 
beruházás csak 2018. évben valósul meg). 
Beszámolómban a nagy horderejű döntéseket és a külön személyre szabott feladatokat 
kívántam kiemelni a teljesség igénye nélkül, amennyiben a Tisztelt választó polgároknak 
bármilyen kérdése, észrevétele kérem, hogy keressenek a fogadó órámon (minden hónap első 
keddjén a Baczakó Péter Sportcsarnokban 19:00-20:00 óra között), további állok 
rendelkezésükre a karsai.gergely78@gmail.com e-mail címen, valamint személyesen is előre 
egyeztetett időpontban. 
Ezúton is kívánok minden ercsi lakónak Kellemes Ünnepeket és Egészségben és Sikerekben 
Gazdag Boldog Új Évet! 
 
Ercsi, 2017. december 12. 
      Tisztelettel: 
        Karsai Gergely       

 
 


