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� Vezetői összefoglaló  
 

A 2007-2013 közötti EU-s fejlesztési periódust követően a 2014-2020-as tervezési időszakra 
való felkészülés megújult keretek között zajlik. A településfejlesztés teljes rendszere 
megváltozott, melynek eredményeként a területi szereplők komoly lehetőséget kapnak a 
tudatosan megtervezett fejlesztések előkészítésére és megvalósítására.  

Jelen dokumentum a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet útmutatása alapján készült. 
Ennek megfelelően Ercsi város, összhangban a kormányrendeletben és a vonatkozó 
módszertani útmutatókban leírtakkal – a partnerség elveinek messzemenő 
figyelembevételével – megkezdte a 2014-2020-as programozási időszakra való felkészülést.  

Megalapozó vizsgálati dokumentumunk alapvetően Ercsi Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálatául szolgál.  

A szakmai anyag három fejezeti egységet foglal magába: a helyzetfeltáró, a helyzetelemző 
és a helyzetértékelő szakaszokat. Míg a helyzetfeltáró rész széles körben elemzi a város 
adottságait, figyelembe véve földrajzi, környezeti, társadalmi és gazdasági helyzetét, a 
helyzetelemző rész alapvetően azok egymásra gyakorolt hatását vizsgálja. Az analízis főként 
folyamatok elemzésére törekszik: a rendelkezésre álló adatok függvényében az elmúlt 10-20 
év változásait világítja meg, természetesen korban távolabbra is kitekintve, amennyiben ezt 
szükségesnek ítélik meg a tervezésben résztvevő szakemberek. 

Végül a dokumentum utolsó, helyzetértékelési munkarésze összegzi, kiemeli és területileg 
differenciáltan súlyozza a város esetében definiálható problémákat és értékeket, megfelelő 
inputot szolgáltatva a stratégiai tervezés kereteinek megteremtéséhez.  

 

A megalapozó vizsgálat elkészítése során a várost szélesebb területi kontextusban 
elhelyezve szemléljük. A változások feltérképezése során figyelembe vesszük a település 
közvetlen térségét, valamint az ország egészét érintő változások komplex egészét is, ebben 
helyezve el Ercsi város specifikus helyzetét az elemzés időszakában. 
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1. Helyzetfeltáró munkarész 
 

Településhálózati összefüggések és térségi kapcsola tok, a város 
helye a településhálózatban 

 

� A település térségi szerepe 
 

Ercsi Fejér megyében, a megye észak-keleti részén, a Martonvásári járás területén 
helyezkedik el. A 8.000 főt meghaladó lakosságú település a Duna jobb partján, a Csepel-
sziget mentén fekszik, a szigeten található Szigetújfalut komppal lehet elérni a városból.  

Ercsi helyzetét és települési szerepét nagyban meghatározza földrajzi elhelyezkedése és a 
Duna közelsége, amely mellett a fővároshoz való közelség is igen szerencsésnek mondható.  

Ercsi a Közép-Dunántúli régió településeként 2000-ben kapta meg a városi rangot, 
korábban, 1970 óta nagyközségi rangja volt. 

 

1. térkép: Ercsi földrajzi elhelyezkedése 

 

Forrás: TEIR   
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A település megközelíthetősége mind közúton, mind vasúton kiválónak mondható. Közúton a 
6-os főút keresztülhalad a városon, melynek forgalmi és környezeti terhei jelentősen 
csökkentek az M6-os autópálya megépülése óta. Az autópálya a településről közvetlenül 
elérhető, mindössze 3 km távolságban. 

Az autópálya révén Budapest központja mintegy 40 kilométerre fekszik és 40 perc alatt 
elérhető. A megye két megyei jogú város közül Székesfehérvár 48, Dunaújváros pedig a 6-
os úton 36 km-re fekszik a településtől. A várostól mintegy 30 km-re található a Velencei-tó.  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a város közúti megközelíthetősége igen jó, s ugyanez 
mondható el a vasúti elérhetőségről is. Ercsi a Budapest–Pécs vasútvonal Budapest–
Pusztaszabolcs közti elővárosi jellegű vonalszakasza mentén helyezkedik el, a 37 km-es út 
Ercsi vasútállomásáról Budapest Déli pályaudvarra 51 percet vesz igénybe. A vonatok 
óránként, a forgalmasabb reggeli időszakban 30 percenként indulnak. A város vasútállomása 
a település nyugati oldalán helyezkedik el, jól megközelíthető helyen, azonban egyes 
településrészektől viszonylag távol. A vasútállomás jobb elérhetőségét javítja a helyi 
autóbuszos tömegközlekedés: a változó gyakorisággal induló járatok a Vásártér és a 
Vasútállomás megállókat kötik össze. 

Fejér megyében 2 megyei jogú város mellett további 13 városi rangú település volt 2011-
ben. Ercsi népszámlálási népessége ebben az évben 8.289 fő, amely értékkel Mór, 
Sárbogárd, Bicske és Gárdony után az 5. legnagyobb lélekszámú városi jogállású települése 
a megyének (a megyei jogú városokon kívül). 

Ercsi a Martonvásári járáshoz tartozó település. A járásban 8 település található, melyek 
közül 2 város, 6 pedig község.  

 

1. táblázat: A Martonvásári járás települései 

Település Rang Kistérség Népesség (2011, 
népszámlálás, f ő)) 

Martonvásár város Martonvásári 5.732 
Ercsi város Martonvásári 8.289 
Baracska község Martonvásári 3.797 
Gyúró község Martonvásári 1.261 
Kajászó község Martonvásári 1.058 
Ráckeresztúr község Martonvásári 3.360 
Tordas község Martonvásári 2.084 
Vál község Bicskei 2.459 
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 

A Martonvásári járás jelentős részben az azonos nevű kistérség településéből (7 település), 
részben pedig a Bicskei kistérségbe tartozó Vál településből áll.  

A járás lakosságának 29,56%-át Ercsi város népessége adja, a járás urbanizációs indexe, 
vagyis a városi lakosság aránya 50,00%.  
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� A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatá sa, elemzése 
 

Amint az a későbbi fejezetekben részletesen is kifejtésre kerül, Ercsi, a közvetlen térségen 
belül viszonylag jelentős foglalkoztatási szerepet tölt be, amely mellett a város egyes funkciói 
a helyi igényeken túl térségi igények kielégítését is szolgálják, ide értve alapvetően a humán 
szolgáltatásokat.  

 

Foglalkoztatási szerepkör 

Későbbi elemző fejezeteinkben rögzítésre kerül a járási települések mindegyikére 
vonatkozóan, hogy lakosaik többnyire más településekre járnak dolgozni. Ercsi a közel 67%-
os értékével a járási középmezőnyben van: 4 település adatai kedvezőbbek, 4 településé 
pedig kedvezőtlenebbek Ercsi mutatójánál. Amellett, hogy naponta közel 2000 lakos ingázik 
más településre dolgozni, Ercsibe is viszonylag jelentős számú foglalkoztatott ingázik más 
településekről (478 fő), azonban az eljáró lakosok miatt az ingázási mutató értéke (mely azt 
fejezi ki, mekkora a településekről más településre ingázók, illetve az adott településre más 
településekről ingázók aránya) a járáson belül nem túl kedvező: Ercsi a járás 9 települése 
közül a 6. helyen áll. Összességében azt lehet megállapítani, hogy a járás településeinek 
foglalkoztatási potenciálja viszonylag gyenge, ugyanakkor Ercsiben is felfedezhető a tágabb 
térségi foglalkoztatói szerepkör. 

 

Közm űvelődési feladatellátás 

A városban a közösségi művelődés és kultúra kiemelt intézményi szereplője az Eötvös 
József Művelődési Ház és Könyvtár. A Művelődési Ház 1962-ben lakossági összefogással 
épült, az elmúlt évek során – a hozzá tartozó intézményekkel együtt – folyamatos 
korszerűsítésen ment keresztül. A Művelődési Ház rendezvényeit éves szinten 5000-6000 fő 
– nem csak helyi lakos – látogatja. 

 

Intézményhálózat, feladatellátás  

Ercsiben az oktatási intézmények tanulóinak száma az elmúlt időszakban jelentősen 
csökkent, ezzel párhuzamosan térségi jelentőségük is visszaesett. 

Az egészségügy terén jelentősebb a város mai szerepe is: az alapellátás mellett az orvosi 
ügyeletet is az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ biztosítja. Működtetője az 
International Ambulance Service Kft. és jelenleg 7 település lakosságának ügyeletét látja el: 
Ercsi, Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró, Baracska, Kajászó. Ugyancsak ebben az 
intézményben működik a térségi jelentőségű szakellátás, mely az előbbi települések 
számára 20 különböző szakrendelés elérését teszi lehetővé. 

 

Turisztika, szabadid ő 



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

14 
 

A városban a turizmus elhanyagolható súllyal jelenik meg a helyi gazdaságban, 2011-ben 44 
db szálláshely volt elérhető a kereskedelmi szálláshelyeken. Mindezek ellenére Ercsi 
számos programot, látnivalót tartogat az idelátogatók számára, megnyitva kapuit a térség és 
a távolabbról érkező vendégek számára. 

 

Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggés ek vizsgálata 
 

� Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejle sztési Koncepcióhoz 
(OFTK) 

 

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 
négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében 
tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. 

• Szakpolitikai célok: 

o Versenyképes, innovatív gazdaság 

o Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és e llátás, az 
élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése 

o Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és 
sportgazdaság 

o Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

o Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

o Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

o Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk 
védelme 

• Területi célok: 

o Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

o A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

o Vidéki térségek népességeltartó képességének növelé se 

o Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

o Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóz tatás és 
gazdaságösztönzés el ősegítése 

o Összekapcsolt terek: az elérhet őség és mobilitás biztosítása 
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A fentebb bemutatott OFTK specifikus célok közül a vastag betűvel kiemeltek esetében 
mutatható ki kapcsolat az Ercsi ITS-ében meghatározott tematikus célkitűzések 
vonatkozásában. 

Az OTFK-ban meghatározott célok közül erős kapcsolódás érzékelhető azokkal a 
célkitűzésekkel, amelyek az ország kevésbé fejlett területeinek felzárkóztatását jelölik meg 
elérendő állapotként. Ennek megfelelően a városi tematikus célok meghatározásánál erős 
hangsúlyt kell, kapjon a település (és környezetének) felzárkóztatása, a területi különbségek 
mérséklése, a foglalkoztatás bővítő beruházások támogatása mely a társadalmi, gazdasági 
relevanciájú fejlesztési programok mellett az infrastruktúra további fejlesztésére fókuszáló 
beruházási elemek megvalósítását is jelenti.  

A gazdaság fejlesztése kapcsán az OTFK-ban megfogalmazott „Értékteremtő, 
foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés” célhoz igazodva Ercsi város esetében az üzleti-
gazdasági környezet komplex fejlesztése, a helyi gazdaság erősítése különös hangsúllyal 
bír, melyet elsősorban a munkahelyteremtő beruházások támogathatnak. Az OTFK „Térségi 
potenciálra alapozott, fenntartható térszerkezet” célkitűzéséhez illeszkedve szem előtt kell 
tartani, hogy bár a város a térségi és országos úthálózathoz (M6-os autópálya) megfelelően 
kapcsolódik, a belső közlekedési hálózat egyes pontokon fejlesztésre szorul.  

Az OTFK „Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és 
környezetünk védelme” célkitűzése kapcsán Ercsi esetében – hasonlóan a szomszédos 
településekhez – utalni szükséges a Duna közelségére, a természeti környezet megóvására 
és az egészséges ivóvíz biztosítására. 

 

� Kapcsolódás Fejér Megye Területfejlesztési Koncepci ójához és 
Programjához 

 

Fejér Megye Közgyűlése az 57/2014. (VI.26.) önkormányzati határozatával fogadta el a 
megyei területfejlesztési programot. A program a megyei területfejlesztése koncepcióra épül, 
annak célrendszerét alkalmazza és a program prioritásait is erre építi. 

 

A Fejér Megyei Területfejlesztési Program célrendszere az alábbiak szerint épül fel: 
 
Jövőkép: FEJÉR MEGYE – PANNÓNIA SZÍVE  
Fejér megye tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-logisztikai szerepköreinek 
fenntartható és innovatív fejlesztése egyenrangú nagytérségi együttműködéssel, kiváló 
termőhelyi adottságainak bázisán, a természeti örökségének jövőtudatos kezelésével.  
 

I. Átfogó cél: A helyi közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó képesség 
erősítése, a vállalkozó – innovatív társadalom megteremtése a hálózati 
együttműködések fejlesztésével, a vállalkozó – innovatív társadalom 
ösztönzésével és az emberekbe történő befektetéssel  
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1. Stratégiai cél: Hálózati együttműködések fejlesztése  
2. Stratégiai cél: Vállalkozó – innovatív társadalom ösztönzése  
3. Stratégiai cél: Befektetés az emberekbe  

 

II. Átfogó cél: Az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő erőforrások 
védelme a természeti és kulturális értékek megőrzésével, bemutatásával, a 
lakókörnyezet javításával továbbá a természeti erőforrások - hangsúlyosan a 
termőföld - védelmével  

 
4. Stratégiai cél: Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, 

lakókörnyezet javítása  
5. Stratégiai cél: Természeti erőforrások védelme 

 
III. Átfogó cél: gazdasági vezető szerep megőrzése és további pozícióerősítés, 

kiegyenlített gazdasági fejlődés megvalósítása a versenyképes vállalatok 
támogatásával, a versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtésével valamint 
a periférikus és vidéki térségek felzárkóztatásával 

 
6. Stratégiai cél: Versenyképes vállalatok támogatása 
7. Stratégiai cél: Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése 
8. Stratégiai cél: Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása  

 

Amint a fenti felsorolásból látható, a három megyei átfogó cél a térség népességmegtartó 
képességének és a lakosság közösségtudatának erősítésére, a környezet élhetőségének 
javítására, a természeti és kulturális értékek megőrzésére, valamint a gazdasági potenciálok 
fejlesztésére koncentrál. E célok egyértelműen relevánsnak tekinthetők Ercsi aspektusából 
is. 

 

A települési célrendszer kialakítására – a megalapozó vizsgálat eredményeinek figyelembe 
vételével – az integrált településfejlesztési stratégia harmadik fejezetében kerül sor. Ezt 
követően a stratégia hatodik fejezetében kerül bemutatásra a megyei és városi célrendszer 
kapcsolódása. 

 

� Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokh oz való kapcsolódás 
 

Fejér megye Integrált Területi Programja jelentős mértékű fejlesztési forrásokat mozgósít 
2014 és 2020 között a megye településeinek fejlesztésére. A 2014–2020 közötti 
programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének 
egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei 
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források 
megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat 2. melléklete Fejér megye részére 32,1 
milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg. 
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Fejér megye területfejlesztési koncepciója és programja 3 átfogó, valamint ezekhez 
kapcsolódva összesen 8 stratégiai célt (lásd az előző alfejezetet) határozott meg. 
 
Utóbbiak közül az ITP megvalósítása elsősorban az alábbi 5-höz járul hozzá: 

- Vállalkozó – innovatív társadalom ösztönzése 
- Befektetés az emberekbe 
- Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése 
- Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása 
- Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása 

 
A Fejér megyei ITP célkitűzései – figyelembe véve a fentieket, ugyanakkor koncentrálva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fejlesztési lehetőségeire –az alábbiak 
szerint kerültek kialakításra: 

- ITP-1. Helyi és térségi gazdaságfejlesztés 
- ITP-2. A települések élhetőségének és népességmegtartó-képességének erősítése, 

a települési környezet fenntartható megújítása 
- ITP-3. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások 

használatának elősegítése 
ITP-4. A helyi közszolgáltatások fejlesztése a térségi gazdaság és a 
népességmegtartó-képesség megerősítése érdekében 
ITP-5. A helyi társadalmi kohézió erősítése a leszakadó térségek megújítása és 
közösségi programok révén 
ITP-6. Térségi foglalkoztatás-ösztönző programok megvalósítása 

 

Fenti célok közül a „Helyi és térségi gazdaságfejlesztés”, az „A települések élhetőségének és 
népességmegtartó-képességének erősítése, a települési környezet fenntartható megújítása”, 
továbbá az „A helyi közszolgáltatások fejlesztése a térségi gazdaság és a 
népességmegtartó-képesség megerősítése érdekében” célok egyértelműen reflektálnak 
Ercsi adottságaira, helyzetére.  

Komplex foglalkoztatási programok megvalósítása esetén természetesen a „Térségi 
foglalkoztatás-ösztönző programok megvalósítása” célkitűzés is relevánsnak tekinthető 
majd. 
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A területrendezési tervekkel való összefüggések viz sgálata  

� Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT 
törvény) az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-
ban került sor. Az OTrT törvény 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 
5 évente el kell végezni. Ennek megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-
ban megtörtént: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2013. december 9-én elfogadta, a 
törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett. 

A jelenleg hatályos OTrT. 45 – részben új vagy pontosított – fogalmat tartalmaz.  

Az OTrT 2. számú melléklete az ország szerkezeti tervét tartalmazza. Az alábbi térkép 
kivágat Ercsi településre vonatkozó térképrészlet: 

 

2. térkép: Az OTrT Ercsi településre vonatkozó térk éprészlete 

 

Forrás: OTrT 
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� Fejér Megye Területrendezési Terve 
 

A 2009. február 13-án hatályba lépett Fejér megye Közgyűlése 1/2009.(II. 13.) K.r.sz. 
rendelete Fejér megye területrendezési tervéről. Az alábbi térkép kivágat Ercsi településre 
vonatkozó térképrészlet: 

 

3. térkép: Fejér megye területrendezési terve Ercsi  településre vonatkozó térképrészlete 

 

Forrás: Fejér megye TT 
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A szomszédos települések hatályos szerkezeti tervei nek- Ercsi 
település fejlesztését befolyásoló megállapításai 

 

A szomszédos települések szerkezeti tervei közül az elektronikus formában rendelkezésre 
állókat tudtuk áttekinteni. Néhány település szerkezeti terve csak a Lechner Nonprofit Kft., 
Építésügyi Dokumentációs és Információs Központjában lelhető fel, és csak helyben 
olvasható. 

Martonvásár 

Martonvásár településrendezési terve több tématerület vonatkozásában is foglalkozik Ercsi 
várossal.  

Martonvásár Fejér megye keleti határán fekvő település, az Ercsi kistérség része. 
Ugyanakkor a település a Martonvásári járás központja, ahol okmányirodai, közigazgatási és 
hatósági szerepkört is betölt a hozzá tartozó hét településen (Baracska, Ercsi, Gyúró, 
Ráckeresztúr, Kajászó, Tordas, Vál). 

A dokumentum megemlíti, hogy a 6204 j. – Ercsi – Martonvásár mellékút Ercsi és 
Martonvásár összekötő útjaként szolgál. Az út Ercsiről indulva halad nyugati irányban 
Ráckeresztúron át haladva, Martonvásár belterületén éri el a 7 sz. főutat. 

Martonvásár fő vízfolyása a Szent László-patak, amelynek Ercsi térségében befogadója a 
térség másik jelentősebb vízfolyása, a Váli-víz, illetve végül a Duna. A patak medre a kül és 
belterületi részeken zömmel füvesített medrű, csak néhány rövid szakasza burkolt. 

A rendezési terv kiemeli egy tervezett kerékpárút építését Tordas és Ercsi irányába. A 
Martonvásárt Ercsivel összekötő kerékpárút a Szent László-patak mellett került kijelölésre. 

Iváncsa 

A településszerkezeti terv Ercsi vonatkozásában megemlíti, hogy az M6 autópálya 
megépültével a községen áthaladó forgalom megszűnik, mivel Besnyő és Beloiannisz 
közvetlen autópálya csomóponthoz jut. A települések közti összeköttetés javítását szolgálná 
az Ercsi-Sinatelep és Beloiannisz közti tervezett út megépítése, mely utóbbi község 
zsáktelepülés jellegét is megszüntetné, emellett ezen a vonalon is összekötné a 
településeket a 6-os főúttal és az autópályával. 

 

Százhalombatta, Ráckeresztúr, Besny ő és Beloiannisz  települések esetében a 
településrendezési dokumentumok nem tartalmaznak Ercsivel kapcsolatos utalásokat.  
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Hatályos településfejlesztési döntések  

� A hatályos településfejlesztési koncepció és Integr ált Városfejlesztési 
Stratégia megállapításai 

 

Ercsi város jelenleg nem rendelkezik hatályos Településfejlesztési Koncepcióval. Ennek 
elkészítése a megalapozó vizsgálat véglegesítését követően esedékes. 

 

Ercsi város nem rendelkezik hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégiával. A stratégia 
elkészítése a megalapozó vizsgálat véglegesítését követően esedékes. 

 

� Hatályos településfejlesztési és településrendezési  szerződések 
 

A 2012. évi CLVII. törvény a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az 
építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról „30/A. § szabályozza a 
településrendezési szerződések követelményeit. A települési önkormányzat egyes 
településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett 
telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. 

A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testületének döntenie kell 
a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről. A szerződés tárgya lehet 
különösen a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának 
finanszírozása, azon egyéb költségeknek, vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója 
általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei - az érintett terület 
előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj 
megtisztítása – vagy következményei - a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-
fejlesztések - és azok megvalósítása az önkormányzatot terhelné. 

Ercsi város önkormányzata sem településfejlesztési, sem településrendezési szerződést 
nem kötött. 
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Településrendezési Tervi el őzmények  

� Hatályban lév ő településrendezési eszközök 
 

Az önkormányzat az alábbi hatályban lévő településrendezési eszközökkel rendelkezik: 

 

Településszerkezeti Terv: 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 392/2008 (IX.30.) Kt. sz. határozata döntött a 
város településrendezési eszközeinek elfogadásáról, egyúttal hatályon kívül helyezte a 
település megelőző településszerkezeti tervét. A Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet 
Tervező és Tanácsadó Kft. (PESTTERV) által készített dokumentum tartalmazza a 
Településszerkezeti Terv mellékletét képező leírást, valamint az Önkormányzat 19/2008 
(X.2.) kt. sz. rendelete által elfogadott Helyi Építési Szabályzatot és szabályozási tervet.  

A településszerkezeti terv leíró melléklete az alábbi fejezeti elemek mentén készült: 

- Közlekedési hálózatok és létesítmények 
- Beépült és beépítésre szánt területek 
- Értékvédelem 
- Közművek 
- Környezetvédelem 
- Földvédelem 
- Vízkészlet minőség- és mennyiségvédelme 
- Levegőtisztaság-védelem 
- Zaj- és rezgés elleni védelem 
- Élővilág-védelem 
- Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás 

 

A dokumentum meghatározza a tervegyeztetési feladatok körét, valamint a belterületbe 
vonás lépéseit. 

A terv a készítésekor hatályos OTrT-vel összhangban készült. 

 

Megjegyzendő, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
tv. kötelezően előírja a településszerkezeti terv 10 évenkénti teljes felülvizsgálatát. A törvényi 
előírás mellett az eltelt 10 év tapasztalatai, fejlesztési elképzelései és a jogszabályi 
környezet átalakulása is indokolttá teszik a településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálatát. 
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Helyi Építési Szabályzat 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2008 (X.2.) kt. sz. rendelete fogadta el a 
város Helyi Építési Szabályzatát és a szabályozási tervet. 

A HÉSZ és annak mellékletei – a településszerkezeti tervvel összhangban – a város teljes 
közigazgatási területét érintve hatályosak. 

 

A HÉSZ az alábbi tartalmi elemekre épül: 

 

- Általános rendelkezések 
- Elvi építési engedélyezés 
- Az övezetekre vonatkozó általános telekalakítási és építési előírások 
- Beépítésre szánt területek területhasználati és építési övezeti előírásai 
- Beépítésre nem szánt területek területfelhasználási és övezeti előírásai 
- Értékvédelem 
- Környezetvédelmi szabályok 
- Tilalmak, korlátozások 
- Közterületek 
- Vegyes záró és átmeneti rendelkezések 

 

A terv a beépítésre szánt területek en az alábbi besorolásokat alkalmazza: 

- Lakó  
o Kisvárosias 
o Kertvárosias (ezen belül jellemzően oldalhatáron álló szabadonálló és 

szabálytalan beépítésű területek)  
o Sinatelep és Külső-Sinatelep vegyes beépítésű kertvárosias lakóterületei 
o Falusias 
o Településközpont vegyes terület 
o Településközpont korábbi honvédelmi területekből kialakuló új városközponti 

vegyes területek 
o Ercsi új városközponti vegyes terület 

- Gazdasági területek 
o Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek 
o GIP jelű ipari gazdasági területek 
o Egyéb ipari gazdasági területek 

- Üdülőövezetek 
- Különleges területek 
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Beépítésre nem szánt területek  övezetei az alábbiak szerint alakulnak: 

- Közlekedési és közműövezetek 
- Zöldterületi övezetek – Közparkok, közkertek 
- Erdőterületek (gazdasági és védő erdőterületek, védett erdőterületek) 
- Mezőgazdasági övezetek 

o Természeti területen kívüli általános mezőgazdasági területek 
o Természeti területen kívüli, jellemzően gyepgazdálkodási területek 
o Korlátozott használatú általános mezőgazdasági területek 
o Külterjes gyepterületek 
o Mezőgazdasági birtokként kialakított telkek 

- Vízgazdálkodással kapcsolatos övezetek 
- Természetközeli területek 

 

� Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, m egvalósult elemei 
 

1.1.1.1. A hatályos településszerkezeti terv megáll apításai 
 

- Közlekedési hálózatok és létesítmények 
 

A dokumentum kiemeli, hogy a városközpont és az egész település tehermentesítése 
kapcsán tanulmánytervben kell meghatározni a lehetséges úthálózat-fejlesztési elemeket és 
azok következményeit. 

Az intézmények és a városközpont területén parkolásra alkalmas területeket kell kijelölni. 

Az idegenforgalmi fejlesztésekhez kapcsolódóan kerékpár-hálózati és kikötő fejlesztésre is 
figyelmet kell fordítani. 

A városközponttól a Rába patak által elvágott területek kapcsolatát híd építésével javasolt 
javítani. 

 

- Beépült és beépítésre szánt területek 
 

A fejezet részletezi a beépítésre szánt területek kategóriáit és az építési használat 
megengedett felső határait. Hasonlóan jár el a beépítésre nem szánt területek esetében is. 

Kijelöli a belterületbe vonásra kijelölt, lakóterület fejlesztésre szánt részeket a Váli úti 
dűlőnél, valamint Sinatelepnél. 

Meghatározza a lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt területeket a jelenlegi belterületi határon 
belül. 

Kijelöli a gazdaság területként belterületbe vonásra javasolt részeket. 

Kijelöli a gazdaság területként fejlesztés céljára meghatározott jelenlegi belterületi részeket. 
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Kijelöli a településközpont vegyes területként fejlesztés céljára meghatározott belterületi 
részeket. 

Kijelöli az üdülőterületi fejlesztés céljára meghatározott belterületi részeket. 

Kijelöli a különleges területként fejlesztés céljára meghatározott belterületi részeket. 

Kijelöli a különleges területként fejlesztés céljára meghatározott belterületen kívüli részeket. 

Kijelöli a zöldterületi fejlesztés céljára belterületbe vonásra kijelölt részeket. 

 

- Értékvédelem 
 

A dokumentum kiemeli, hogy az országos műemléki védelem alatt álló épületek és 
létesítmények védelméről a települési eszközökkel is gondoskodni kell. Kiemeli, hogy helyi 
védelmet kell biztosítani a külön rendelettel helyi védelem alá helyezett épületek és 
objektumok számára. 

Meghatározza a településhez kapcsolódó, védendő táji és természeti értékeket. 

 

- Közművek 
 

A dokumentum felhívja a figyelmet, hogy a közművek telepítésekor a gazdaságos terület-
felhasználásra, az esztétikai követelmények betartására. Kiemeli, hogy beépítésre szánt 
terület hasznosítása csak teljes körű közművesítés esetén lehetséges, emellett a település 
bel- és külterületén a kommunális szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem 
engedhető meg. 

Új villamosenergia hálózat helyi védelem alatt álló területeken csak felszín alatt építhető ki, 
erre a város egyéb területein is törekedni kell. 

 

A dokumentum további részei foglalkoznak a környezetvédelem, földvédelem, vízkészlet 
minőség- és mennyiségvédelme, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgés elleni védelem, 
élővilág-védelem, valamint a hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás kérdéseivel 

 

1.1.1.2. A településszerkezeti terv megvalósult ele mei 
 

A Food Express Hungary Kft. (mai nevén BIOPONT Kft.) betelepült az ipari parkba, ennek 
révén történt termőföldből való kivonás ás belterülethez kapcsolás (2885/3 hrsz.). 

Gip-6 jelű ipari gazdasági építési övezet vonatkozásában ugyancsak megvalósult a „Balázs 
farm” átminősítése termőföldből való kivonás ás belterülethez kapcsolás, új ipari gazdasági 
terület kialakítása. 
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A település társadalma 

� A népesség f őbb jellemz ői 

1.1.1.3. Demográfia 
 

Lakónépesség, állandó népesség 

Ercsi város területe 65,31 km2, a település népsűrűsége 2011-ben 126,9 fő/km2. A 2001-es 
és 2011-es népszámlálási adatokat tartalmazó táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a 
település népszámlálási népessége 2001 és 2011 között 1,85%-kal csökkent, mely mind a 
Fejér megyei mind pedig az országos tendenciánál kedvezőbb folyamat. A megyének 
ugyanebben az időszakban 1,95%-kal, míg Magyarországnak 2,56%-kal csökken a 
népessége. 

 

2. táblázat: Ercsi város népességének változása 200 1-2011 

Adattípus 2001 2011 
Változás mértéke 

2011/2001  
(%) 

Állandó népesség (város) 8.559 8.619 0,70% 

Népszámlálási lakónépesség (város)  8.445 8.289 -1,85% 

Állandó népesség (megye) 430.482 431.759 0,29% 

Népszámlálási lakónépesség (megye) 434.317 425.847 -1,95% 

Állandó népesség (ország) 10.270.425 10.092.081 -1,04% 

Népszámlálási lakónépesség (ország)  10.198.315 9.937.628 -2,56% 
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011, KSH T-Star 

 

1. ábra: Ercsi lakónépessége 2000-2013 között (f ő) 

 
Forrás: KSH T-STAR  
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A fenti adatok hordoznak egy látszólagos ellentmondást: az állandó népesség mérsékelt 
emelkedésével szemben, a lakónépesség szerény csökkenést mutat a városban, ugyanazon 
időszakban. Az állandó népesség esetében a KSH T-STAR adatait jelenítettük meg, melyek 
a későbbiekben a kormegoszlás elemzésének alapját is képezik. Az adat alapját a BM 
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatala jelenti. 

A táblázatban szereplő (népszámlálási) lakónépesség egy időpontban készít pillanatfelvételt: 
a kategóriába azok a személyek tartoznak bele, akiknek az adott időpontban az összeírás az 
egyetlen lakóhelye, vagy, az összeírás helyét tekintik életvitelszerű lakóhelyüknek. A 
népszámláláskor a 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodókat is a lakónépességhez 
sorolják. 

A diagram a KSH által a korábbi időszakok alapján továbbvezetett lakónépességi adatokat 
tartalmazza a tárgyidőszak éveinek végét véve alapul. Az adatok az adott év 
vonatkozásában a legaktuálisabb értéket tudják mutatni, továbbvezetve az év közben 
bekövetkezett változásokat (születés, halálozás, belföldi vándorlások). A lakónépességet itt 
az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező, 
valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes 
száma adja meg (tartózkodási hely a korábbi ideiglenes lakóhelynek felel meg). 

A népszámlálás is kimutatta a 2001 és 2011 között bekövetkezett kismértékű 
népességcsökkenést. A jelek szerint – bár 2010 és 2011 között a lakónépességi adatok némi 
emelkedést mutatnak – az utóbbi évek tendenciája megmaradt: a 2006-ig tartó emelkedést 
viszonylag határozott csökkenés követi 2007-től, így az időszak teljes mérlegeként 
megállapítható, hogy 2000 és 2013 között 3,07%-kal csökkent a település lakónépessége. A 
továbbiakban e csökkenés okait keresve a természetes népmozgalom és a vándorlás 
folyamatait vizsgáljuk meg. 
Népmozgalom – a természetes népmozgalom folyamatai  

A népesség számának csökkenése kapcsán először a természetes szaporodás, fogyás 
folyamatát vizsgáljuk. A természetes népmozgalmi mutatók Ercsi esetében azt mutatják, 
hogy az élveszületések és halálozások különbözete a vizsgált évek során nagymértékben 
változott, tényleges tendencia nem állapítható meg. Összességében nyolc negatív és öt 
pozitív évről számolhatunk be, a legkedvezőtlenebb 2005 volt, míg a legkedvezőbb 2003. 
Annyit azért fontos kiemelni, hogy 2009 óta, az utolsó 5 vizsgált éven belül csak egyszervolt 
a ráta értéke pozitív, 2012ben. 

Az alábbi diagram képe alapján láthatjuk, hogy a 2000-2001-en, 2004-2005-ben, 2009-2011 
között, majd 2013-ban haladta meg a halálozások száma a születésekét. A többi évben, így 
2002-2003-ban, 2006-2007-ben 2012-ben a születések száma volt magasabb, így a ráta 
értéke is pozitív előjelű lehetett. 2008-ban a születések és halálozások száma azonos volt a 
településen. 

A születések száma 83 és 112 fő között mozgott (átlag 99,64), míg a halálozásoké 92 és 135 
fő között változott (átlag: 103,93) az időszakban. A halálozások esetében a 2005-ös év 135 
fővel kiugróan rossz volt, az ezt követő második legrosszabb adat 112 fő, 2004-ben. 

2. ábra: A természetes fogyás rátája, Ercsi, 2000-2 013 között  
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Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram 

 

Következő ábránk az országos, megyei és városi adatok összehasonlítását teszi lehetővé. 
Megállapítható, hogy a városi adatok szinte a teljes periódusban kedvezőbben voltak a 
megyei és országos adatokhoz képest is: mindössze 2000-ben és 2005-ben tapasztalhatunk 
eltérést, de ezekben az években sem jelentős az eltérés. A város természetes népmozgalmi 
mutató tehát relatíve jónak mondhatóak. (A feliratok a városi értékeket jelzik.) 

 

3. ábra: A természetes fogyás rátája különböz ő területi szinteken, 2000-2013 között  

 

Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram  

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

2000.
év

2001.
év

2002.
év

2003.
év

2004.
év

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

-2,28

-0,36

1,43

1,99

-0,82

-3,97

1,28

1,75

0,00

-1,69 -1,85

-2,45

0,98

-1,36

Természetes szaporodás, fogyás 1000 f őre 
vetített ráta

-2,28

-0,36

1,43
1,99

-0,82

-3,97

1,28
1,75

0,00

-1,69 -1,85
-2,45

0,98

-1,36

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

2000.
év

2001.
év

2002.
év

2003.
év

2004.
év

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

Természetes szaporodás, fogyás 1000 főre vetített ráta, Ercsi

Természetes szaporodás, fogyás 1000 főre vetített ráta, Fejér megye

Természetes szaporodás, fogyás 1000 főre vetített ráta, Magyarország



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

30 
 

 

Népmozgalom – a vándorlás folyamatai 

Következő lépésként megvizsgáljuk a települési népesség változása szempontjából 
ugyancsak fontos vándorlási folyamatokat. Alábbi diagramunk értékei alapján egyértelműen 
látható, hogy a vizsgált időszak első részében – 2000 és 2006 között – alapvetően pozitív 
volt a város vándorlási mérlege. Egyetlen évben, 2002-ben látunk kisebb mértékű 
veszteséget, de ennek mértéke nem nagy. Igaz ugyanakkor az is, hogy a kedvező időszak 
utolsó három éve csak minimális pluszt hozott Ercsinek a vándorlások vonatkozásában: az itt 
látható rátákhoz ténylegesen is csak 2, 3 és 8 fős vándorlási többlet kapcsolódik.  

2008-tól jelentős változás következik be a település vándorlási egyenlegében. Ettől az évtől 
minden egyes évben negatív a város vándorlási egyenlege, a legkedvezőtlenebb a 2009-es 
év volt, míg a legkedvezőbb a 2012-es év volt. Ezekben az években a tényleges vándorlási 
veszteség széles skálán mozgott, 36 és 161 eset közötti értékkel.  

Kiemelhető tehát, hogy a 2000-2013 közötti időszakban két eltérő tendencia érvényesült 
időben jól meghatározható tartományokban és a kedvezőtlenebb folyamat a vizsgált időszak 
utóbbi szakaszához köthető.  

 

4. ábra: A vándorlási különbözet rátája 2000-2013 k özött  

 

Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram 

 

Következő ábránk segítségével a városi és megyei adat összehasonlítására adunk 
lehetőséget. 
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5. ábra: A vándorlási különbözet rátája Ercsiben és  Fejér megyében 2000-2013 között 

 

Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram 

 

Fejér megye egyenlege összességében jónak mondható, hiszen az évek többségében 
pozitív a mérlege. Az adatok tanúsága szerint 2000-ben és 2001-ben volt a legmagasabb a 
megyébe vándorlók száma, de ezt követő években is többnyire pozitív maradt a megyei 
szintű egyenleg, bár ennek mértéke szerény, tehát a megyébe irányuló, illetve az onnan más 
területekre mutató vándorlások viszonylag kiegyenlítették egymást.  

Fejér megye alapvetően pozitív eredményét látva, különös hangsúlyt kap Ercsi 
vonatkozásában az időszak második részében lezajlott folyamat. Látható az ábra 
karakterisztikája alapján, hogy mekkora rés nyílik a megyei és városi mutató között 2007-
ben, majd – ahogy Ercsi értékei javulnak – a különbség is mérséklődni látszik.  

 

A természetes népmozgalmi és vándorlási folyamatokat áttekintve összefoglalóan 
elmondhatjuk, hogy míg a születések és halálozások különbözete az évek során szinte 
kiegyenlíti egymást, a vándorlási folyamatok esetében az elvándorlási oldal az erősebb. 
Mindezek alapján rögzíthető, hogy Ercsi 2000-2013 közötti népesség-csökkenésében a 
természetes fogyásnak kisebb, míg a negatív vándorlási mutatónak jelentősebb szerepe 
van.  
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A lakosság korösszetétele 

A következő táblázat segítségével a népesség korösszetételét nyolc korcsoport szerint, a 
2001-es és 2011-es népszámlálási adatok alapján vizsgáljuk. Az eredményeket az alábbi 
ábra szemléletesen is bemutatja. 

 

6. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001, 2011 

   

Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram 

 

3. táblázat: A népesség korösszetétele 

Adattípus 2001 Adott korcsoport 
részesedése – 2001 (%) 2011 

Adott korcsoport 
részesedése – 2011 

(%) 
 -14 1.637 19,38 1.404 16,94 
15-19 595 7,05 558 6,73 
20-29 1.339 15,86 1.033 12,46 
30-39 1.125 13,32 1.323 15,96 
40-49 1.224 14,49 1.055 12,73 
50-59 1.032 12,22 1.198 14,45 
60-64 437 5,17 514 6,20 
65- 1.056 12,50 1.204 14,53 
Összesen:  8.445 100 8.289 100 
Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 

 

Ercsi népességének korösszetételét áttekintve elsőként megállapítható, hogy a korcsoportok 
szerinti megoszlás aránya a két népszámlálás időszaka alatt az idősebb korosztályok 
irányába mozdult el. 2011-ben a 0-14 évesek 2,44%-kal, a 15-19 évesek 0,32%-kal, míg a 
20-29 évesek 3,4%-kal képviselnek kisebb arányt a népességben, mint 2001-ben. 
Emelkedett a 30-39 évesek aránya 2,64%-kal, míg a 40-49 éveseké kisebb mértékben 
csökkent (1,76%-kal), és emellett 50 év felett minden korcsoport aránya emelkedett. A 
tendenciák a település népességének öregedésére utalnak. 

A város öregedési indexe (az idős népesség (65–X éves) a gyermeknépesség (0–14 éves) 
százalékában kifejezve) 2001-ben 64,51%, míg 2011-ben ugyanez a mutató 85,75% volt. Ez 
a mutató is kiemeli az országos szinten is kiemelkedő demográfiai problémát, azaz a 
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népesség öregedését, a fiatal korosztályok arányának csökkenését. Egyben hangsúlyozza 
azt is, hogy az idősek aránya folyamatosan közelít a gyermekek arányához. 

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős 
népesség (65–X éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2001-ben 46,82%, 
míg 2011 ugyanez a mutató 45,91% volt.  

Összességében elmondható, hogy a népesség idősödő tendenciát mutat, ezzel 
párhuzamosan az eltartott népesség aránya kis mértékben csökkent 2001 és 2011 között. A 
város népességének csökkenésében kisebb mértékben játszik szerepet a természetes 
fogyás, míg az utóbbi évek negatív vándorlási mérlege jelentősebben hozzájárult az 
összességében nem túl nagymértékű lakosságfogyáshoz.  

A népesség nemek szerinti megoszlása: 2001-ben a városban a népesség 50,95%-a (4.303 
fő) nő, 49,05%-a (4.142 fő) férfi. A nemek közötti arány 2011-re minimálisan változott: nők: 
51,03% (4.230 fő), férfiak: 48,97% (4.059 fő). A nők aránya tehát 0,08%-kal emelkedett a 
helyi népességen belül. 

 

1.1.1.4. Nemzetiségi összetétel 
 

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő, 10 főt meghaladó nemzetiségek: német 
(0,41%, 34 fő), cigány (9,18%, 761 fő), horvát (1,38%, 114 fő), román (0,27%, 22 fő). A hazai 
nemzetiségek aránya a cigány kisebbséggel együtt 11,58%. 2001 óta a nemzetiségek 
arányában viszonylag jelentős változás történt a településen. A cigány lakkosság aránya 
2001-ben 5,97% volt, a német 0,23%, a horvát nemzetiséghez pedig mindössze 14 fő 
(0,17%) tartozott a korábbi népszámláláskor. Jelentősen nőtt tehát a felsorolt nemzetiségek 
aránya a városban, és a hazai kisebbség teljes aránya is viszonylag magasnak mondható. A 
nemzetiségi adatok pontossága magas, ha figyelembe vesszük, hogy Ercsiben 2011-ben a 
népességnek 99,63%-a adta meg nemzetiségi hovatartozását a népszámláláskor (megyei 
szinten ez 89,98%). Az adatok szerint 2011-ben a cigány lakosság aránya messze 
meghaladja a megyei (1,53%) és az országos (3,17%) szinten mért értékeket is.  

A településen a 2014.évi nemzetiségi önkormányzati választások során a roma és horvát 
nemzetiség alakított önkormányzatot.  

Ercsi városában a népszámlálási adatok tanúsága szerint 63 fő sorolta magát nem hazai 
nemzetiségek közé. 

 

1.1.1.5. Képzettség 
 

A következő táblázat a 2001-es és 2011-es népszámlálások eredményei alapján Ercsi város 
lakosságának iskolai végzettségét rögzíti százalékos megoszlásban. Összehasonlításul 
feltüntettük a releváns megyei és országos mutatókat is. 
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Az adatok alapján elmondható, hogy bár 2001 és 2011 között Ercsi lakosságának iskolai 
végzettsége javult, ez a javulás, mértékét tekintve minden kategóriában elmarad a megyei és 
országos szinten mért változástól.  

A város lakosságának iskolai végzettsége 2001-ben valamennyi kategóriában elmarad a 
megyei és országos átlagos eredményektől. A „legalább általános iskolai végzettségűek” 
esetében az elmaradás nem túlságosan jelentős (1% alatti), azonban a „legalább 
középiskolai érettségivel rendelkezők” aránya az országos átlagtól 8,5%-kal marad el. Az 
„egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők” mutató vonatkozásában hasonló mondható 
el: a városban mért eredmény az országos átlagtól 4,9%-kal marad el.  

2011-re igen pozitív változás történik három kategóriában, azonban a városi szintek továbbra 
is elmaradnak a megyei és országos átlagoktól. Az érettségivel rendelkezők 38,8%-os 
aránya 10,2%-kal marad el az országos szinttől, a diplomások 11,2%-os aránya is jelentős 
távolságban marad az országos adat (19%) szintjétől. A legalább általános iskolai 
végzettségűek esetében kisebb az elmaradás: a megyei szinttől 2,1, az országostól 1,7%-kal 
marad el Ercsi. Az „általános iskola első évfolyamát sem végezte el” kategóriába tartozók 
aránya nem változott a két népszámlálás között, ami arra utal, hogy – szemben számos 
megyei településsel – Ercsiben a teljesen iskolázatlan réteg újratermelődik.   

 

4. táblázat: Ercsi város lakossága iskolai végzetts ég szerint megyei és országos 
összehasonlításban (2001, 2011)  

Területi szint 

Általános 
iskola els ő 

évfolyamát sem 
végezte el 

15-X éves 
korosztályban 

legalább általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkez ők aránya 

18-X éves 
korosztályban 

legalább 
középiskolai 
érettségivel 

rendelkez ők aránya 

24-x éves 
korosztályban 
egyetemi vagy 

főiskolai 
oklevéllel 

rendelkez ők 
aránya 

Iskolai végzettség, 2001 

Ercsi 0,8 88,1 29,7 7,7 

Fejér megye 0,6 89,9 34,7 10,8 

Ország 0,7 88,8 38,2 12,6 

Iskolai végzettség, 2011 

Ercsi 0,8 93,4 38,8 11,2 

Fejér megye 0,5 95,5 45,6 16,3 

Ország 0,6 95,1 49 19 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011 

 

Megerősíti ezt a megállapítást az is, hogy míg az országban és a megyében 1-1 tizeddel 
visszább szorult az „általános iskola első évfolyamát sem végezte el” kategóriába tartozók 
aránya, addig Ercsiben a mutató értéke nem változott.  

 



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

35 
 

Alábbi ábránk szemlélteti a városi, megyei és országos szinten végbement változás mértéke 
közötti különbséget. Látható, hogy az „az általános iskola első osztályát sem végezték el” 
mutató esetében a megyei és országos területi szint esetében minimális változás történt a 
2001 2011 közötti évtizedben, míg Ercsiben nem történt elmozdulás. A „15-X éves 
korosztályban legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya” mutató esetében 
a város a megyeinél 0,3, az országosnál 1,0%-kal szerényebb javulást tudott produkálni.  

 

7. ábra: A lakosság iskolai végzettségének változás a 2001, 2011 között 

 

Forrás: KSH T Népszámlálások adatai alapján szerkesztett diagram 

 

Jelentősen kisebb javulás tapasztalható az érettségizettek kategóriája esetében is: Ercsiben 
az elmozdulás mértéke 1,8%-kal alacsonyabb a megyeinél és 1,7%-kal az országosnál. 
Talán még feltűnőbb a felsőfokú végzettségűek kategóriájának esetében látható elmaradás: 
e területen az ország 6,4%-os, a megye 5,5%-os. Ercsi viszont csak 3,5%-os javulást tudott 
produkálni 2001-2010 között. 

 

Az iskolai végzettség kapcsán összegezve elmondható, hogy a 2001-ben meglévő jelentős 
végzettségbeli elmaradást a városnak nem sikerült 2011-re csökkenteni, sőt, az érzékelhető, 
hogy számos település esetében a lakosság iskolai végzettsége sokkal dinamikusabban 
tudott javulni. 

Az iskolázottság kérdéskörére a következő fejezetben, a foglalkoztatottság vizsgálata során 
is ki fogunk téri. 
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1.1.1.6. Foglalkoztatottság 
 

Foglalkoztatottak 

A népszámlálás felmérései szerint Ercsiben 2011-ben a munkaképes korúak (15-64 évesek) 
száma 5.681 fő volt, a teljes népesség 68,54%-a, ennek 52,21% a volt foglalkoztatott (2.966 
fő). Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest kismértékű (1,11%-os) javulást mutat, hiszen 
az arány a korábbi népszámlálás idején 51,10% volt (2.939 fő). A népességen belül 2001-
ben a munkaképes korúak száma 5.732 fő volt, ez az akkori népesség 68,11%-a volt, tehát a 
munkaképes korúak aránya 2011-re némileg (0,4%-kal) csökkent.  

2001-ben a településről napi szinten ingázó foglalkoztatottak száma 1.910 fő (64,99%) volt, 
míg a helyben foglalkoztatott helyi lakosok száma 1.029 fő (35,01%) volt. Az adatok azt 
mutatják, hogy a település foglalkoztatott lakosainak jelentősebb része más településeken 
talált 2001-ben munkahelyet. Ez hasonlóan alakult 2011-ben is: a településről napi szinten 
ingázó foglalkoztatottak száma 1.946 fő (65,99%) volt, míg a helyben foglalkoztatott helyi 
lakosok száma 1.003 fő (34,01%).  

Alábbi táblázatunk egyrészt bemutatja járási szinten a más településre dolgozni járó 
foglalkoztatottak arányát, másrészt lehetővé teszi a települések ingázási mutatójának 
összevetését. Az első mutató vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy a járási települések 
mindegyikére az jellemző, hogy lakosaik többnyire más településekre járnak dolgozni. Ercsi 
a közel 67%-os értékével a járási középmezőnyben van: 4 település adatai kedvezőbbek, 4 
településé pedig kedvezőtlenebbek Ercsi mutatójánál. Az ingázási mutató azt fejezi ki, 
mekkora a településekről más településre ingázók, illetve az adott településre más 
településekről ingázók aránya. Amennyiben a mutató értéke 100% lenne, az a két adat 
egyezését jelenteni.  

 

5. táblázat: Az ingázás mutatója a Martonvásári jár ás településein 2011-ben 

Terület A más településre dolgozni járó 
foglalkoztatottak aránya (%) Ingázási mutató (%) 

Martonvásári járás 65,41% 28,04% 
Baracska 54,97% 46,96% 
Ercsi 65,99% 24,56% 
Gyúró 76,01% 10,84% 
Kajászó 76,70% 28,80% 
Martonvásár 64,75% 39,87% 
Ráckeresztúr 72,10% 12,33% 
Tordas 55,18% 43,05% 
Vál 71,82% 7,52% 
Forrás: KSH T-STAR adatok alapján szerkesztett táblázat 



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

37 
 

A Martonvásári járásban a mutató egyetlen település esetében sem közelíti meg a 100%-os 
határt, sőt az 50%-os értéket sem, ami a korábbi megállapítás mellett azt is jelenti, hogy más 
településekről sem ingázik jelentős számú foglalkoztatott a járás településeire. Ezt 
megerősíti a járás összevont mutatója is. A járás településeinek foglalkoztatási potenciálja 
tehát gyengének mondható. 

A foglalkoztatási főcsoportok szerint a városban, a legnagyobb arányban az ipari, építőipari 
foglalkozású foglalkoztatottak aránya a legmagasabb (31,93%), ezt az egyéb szellemi 
foglalkozású (23,90%), majd a kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozású foglalkoztatottak 
követik (19,96%). Szerényebb arányban vannak a vezető, értelmiségi foglalkozású (14,09%) 
és az egyéb foglalkozású foglalkoztatottak (9,37%). Az agrárium visszafogott szerepét 
mutatja, hogy a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozású foglalkoztatottak aránya 
mindössze 0,74%. Ez egyébként az egész járásban alacsony, 4-5% körüli, Baracskán a 
legmagasabb (9,29%), azonban Ercsiben a legalacsonyabb. 

 

Munkanélküliség 

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a munkanélküliek (nyilvántartott álláskeresők) száma 2000 
és 2002 között csökkent, majd 2006-ig folyamatosan emelkedett. 2007-ben ismét csökkent, 
ezt követően jelentősen megugrott, így a teljes vizsgált időszakban igen széles sávban 
mozgott. Az álláskeresők száma a legmagasabb értéket 2012-ben érte el, ugyanakkor 2009 
és 2012 között szűkebb sávban változva, hasonló szinten állt. A gazdasági válság hatása 
egyértelműen nyomon követhető az állásnélküliek számán, emellett Ercsi esetében feltűnő, 
hogy a 2010 utáni évek sem hoztak határozott javulást. 2013-ban jelentősen javult a helyzet, 
azonban még mindig nem állt vissza a válság előtti szintre a munkanélküliek száma.  

 

8. ábra: Nyilvántartott álláskeres ők (regisztrált munkanélküliek) Ercsi városban, 2000 -2013 

 

Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram 
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A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők száma kapcsán ki kell emelni, hogy a 
munkanélküliek viszonylag jelentős része tartósan kiszorult a munkaerő-piacról: az időszak 
nagyobb részében az álláskeresők 50% feletti aránya 180 napon túl is munkanélküli maradt. 
E szempontból a legkedvezőtlenebb évek 2003 (63,47%), 2007 (63,05%) és 2010 (63,97%) 
voltak. 2013-ban a tartósan állás nélkül maradtak aránya az összes álláskeresőn belül 
jelentősen csökkent, 45,55%-ra mérséklődött. 

 

9. ábra: 180 napon túl nyilvántartott álláskeres ők (regisztrált munkanélküliek) Ercsi városban, 
2000-2013 

 

Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram 

 

Következő ábránk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat relatív mutatója (lenti ábra) 
segítségével a nyilvántartott álláskeresők munkavállalási korú népesség %-ában kifejezett 
arányát mutatja, minden év esetében a decemberi adatokat vetve össze. Az ábrán megyei 
és országos összehasonlításban szemléltetjük az indikátor alakulását. 

Ercsi vonatkozásában ki kell emelni, hogy a munkanélküliség relatív mutatója – 
összhangban az álláskeresők számával – jelentősen megemelkedik 2008-at követen. 
Ugyanakkor, az ezt megelőző időszakban is magas volt és viszonylag kis változásokat 
mutatott. Kijelenthető, hogy a mutató a teljes vizsgált időszakban kedvezőtlenebb volt az 
országos és megyei értékeknél.  
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10. ábra: A nyilvántartott álláskeres ők a munkavállalási korú népesség %-ában 

 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján szerkesztett diagram 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy bár a gazdasági válság hatásai egyértelműen visszatükröződnek 
a mutató értékének alakulásában, a 2009-et követő időszakban a gazdaságilag erősebb 
településeken többnyire stabilizáció kezdődött a helyi munkaerő-piacon, ez azonban nem 
érzékelhető Ercsi esetében. A relatív mutató értéke a 2013-as javulást követően 2014-ben 
ismét emelkedett, sőt, a 2015. márciusi adat szinte megegyezik a 2014. decemberivel. 

Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a legfeljebb 
általános iskolai végzettségűek száma erősen dominál a munkanélküliek között: 2013-ban a 
regisztrált 472 álláskereső közül 268 fő (56,78%) ebbe a csoportba tartozott. Jelentős volt 
még a szakmunkás végzettségű (22,03%) és a szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi 
végzettségű nyilvántartott álláskeresők aránya (18,43%) is. Ezzel szemben a főiskolai és 
egyetemi végzettséggel az álláskeresők mintegy 2%-a rendelkezett csak. Más 
megközelítésben, ugyanebben az évben, a fizikai foglalkozású álláskeresők száma 432 fő 
volt, míg a szellemi foglalkozásúaké csak 40 fő. 

2013-ban az álláskeresők 21,40%-a legfeljebb 25 éves, míg 27,97%-a az 50 év feletti 
kategóriába tartozott. 

A fenti adatok összességében a város foglalkoztatási és munkaerő-piaci stabilitásának 
viszonylagos gyengeségét mutatják. A mutató értéke 2014-ben kétszerese volt az országos 
átlagnak, ami szintén alátámasztja azt a tényt, hogy Ercsiben a munkahelyteremtés, a 
foglalkoztatás nem csak a gazdasági válság idején, de azt megelőzően és napjainkban is 
megoldandó problémaként jelentkezik. 
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1.1.1.7. Jövedelmi viszonyok, életmin őség 
 

A település vonatkozásában jövedelmi szempontból meglévő hátrányok egyik lehetséges 
mutatójaként a „rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül” mutatót vizsgáljuk meg, amelynek értéke a város vonatkozásában 2011-ben 44,2% 
volt. Ez az érték jelentősen meghaladja a megyei 36,2%-os szintet, de a környező 
városokhoz képest (Pusztaszabolcs 39,7%, Adony: 37%, Rácalmás 33,1%) is kedvezőtlen. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúakon belül a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 2011-ben 17,1% volt a városban, az az 
érték szintén jelentősen meghaladja a megyei 10%-ot és az országos adatot is (14,7%). Az 
életminőséget alapvetően meghatározó jövedelmi tényező fontosabb mutatói tehát térségi 
összehasonlításban Ercsi kedvezőtlen helyzetére utalnak.  

A lakosság életminősége számos tényezőtől függ egy településen. Ezek egyike a 
lakásállomány minősége, melyet – többnyire – jelentősen meghatároz annak kora. 

 

6. táblázat: A lakások és lakott üdül ők építési év szerinti megoszlása 2011-ben, db 
A lakások és lakott üdül ők építési év szerint Ercsi 

1946 előtt 494 15,66% 

1946–1970 1 055 33,44% 

1971–1980 639 20,25% 

1981–1990 435 13,79% 

1991–2000 258 8,18% 

2001–2011 274 8,68% 

Összes lakott lakás 3.155 db 

Forrás: KSH Népszámlálás 

 

Fenti táblázatunk rögzíti, hogy a 2011-ben Ercsiben a lakott épületek és lakások száma 
összesen 3.155 darab volt. A lakások 49,1%-a épült 1971 előtt, közülük az összes lakás 
33,4%-a 1946 és 1970 között. A 49,1%-os arány viszonylag magasnak számít, a közeli 
Rácalmáson a lakások csak 32,5%-a tartozik ebbe a kategóriába. Pusztaszabolcson viszont 
hasonló a helyzet, itt a lakások közel 53%-a 1970-ig bezáróan épült meg. Energetikai 
szempontból fontos kiemelni, hogy az 1971 előtt épült épületek 2015-ben legalább 45 
évesek, életkoruk révén együtt technológiai színvonaluk is elavultnak tekinthető. Hasonló 
mondható el az 1971 és 1980 között épült lakások vonatkozásában is, melyek az összes 
lakás újabb 20%-át teszik ki. 
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Összességében 1990-ig épült meg a ma meglévő lakások 83%-a (Pusztaszabolcson 86%-a, 
Rácalmáson viszont csak kétharmada). Ennek megfelelően az elmúlt (2011-ig számított) 21 
évben mindössze a lakások 17%-a épült.  

Az Ercsiben található lakások a szobák számát tekintve viszonylag jelentős eltérésekkel 
oszlanak meg a KSH által alkalmazott kategóriák között. Legkisebb arányban 1 szobás 
(7,00%), majd 5 és több szobás lakásokat (7,89%) találhatunk a városban. 13,88%-ot 
képviselnek a 4 szobás, 30,52%-ot a 3 szobás lakások. 40,70% jut a 2 szobás lakásokra, 
melyek ezzel a legnagyobb arányt képviselik a településen belül. A városi arányok több 
kategóriában nagyon közel állnak a Fejér megyei értékekhez, azzal a különbséggel, hogy 
Ercsiben magasabb a megyei átlagnál a 3 szobás és alacsonyabb a 4 szobás lakások 
aránya.  

Ercsiben az összkomfortos lakások aránya 57,33%, ami közel 10%-kal elmarad a megyei 
átlagtól (67,15%). Ezzel szemben a komfortos lakások aránya a városban 34,61% (a megyei 
érték 25,94%). A megyei adatokhoz képest a félkomfortos lakások kapcsán is 1%-kal 
magasabb értékről számolhatunk be, míg a többi, szerényebb komfortfokozatú lakás 
tekintetében az arányok nagyjából a megyei szinteknek felelnek meg. Mindezek alapján 
megállapítható, hogy a település népessége a megyei átlagnál kedvezőtlenebb 
életkörülmények között él. 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete 
szól a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. A rendelet elsődleges célja, 
hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális juttatások formáit. 

Az alábbi táblázat a különböző szociális támogatásokra az elmúlt évek során felhasznált 
önkormányzati forrásösszegeket tartalmazza.  

 

7. táblázat: Egyes támogatások összege (ezer Ft) 
Támogatás  2010 2011 2012 2013 

Rendszeres szociális segély 28.001 14.199 11.654 14.987 
Lakásfenntartási/lakhatási 
támogatás 

17.756 20.573 22.244 22.243 

Kiegészítő és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás 

9.309 
1.265 

9.878 
1.065 

654 
5.135 

10.040* 
492 

Átmeneti szociális segély 2.967 2.116 2.194 3.005 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

* természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

A 2015-től megváltozó pénzbeni és természetbeni ellátásokról az 1.8.1.3 fejezetben írunk. 
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� Térbeli, társadalmi rétegz ődés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 

Ercsiben, a korábbi adatok alapján, Savanyúréten található szegregátum. Ebben a 
városrészben a romák/szegények aránya is jelentősen meghaladja a város egyéb területein 
élőkét. A terület spontán szegregációs terület, a kialakulásában az önkormányzat nem 
játszott szerepet. 

A 2011-es népszámlálási adatokon alapuló, a szegregált területekre vonatkozó elemzésünk 
részleteit a megalapozó vizsgálat 3.3.2 fejezetében mutatjuk be. E helyen is fontos kiemelni, 
hogy a városban – a KSH adatok alapján – három szegregátumnak minősülő terület is 
található, egy közülük a belterületi minősítésű, de a településtől fizikailag elkülönülő 
Sinatelepen. Ugyancsak megerősítették az adatok a fentebb nevezett Savanyúrét 
területének szegregátum státuszát, amely a legnagyobb lélekszámú – mintegy 1.000 fős – 
szegregált terület. 

A település lakosságának társadalmi helyzete szempontjából lényegi, hogy a szegregátumok 
népessége jelentős: a ténylegesen szegregátumként azonosított területeken 1.252 fő él (ez a 
lakosság 15,10%-a). A kedvezőtlen helyzetűként besorolt területen élő emberek jellemzően 
az átlagnál alacsonyabb iskolai végzettségűek, magas közöttük a munkanélküliek aránya, a 
háztartások jelentős részében nincs foglalkoztatott, kereső. Ugyancsak jellemző a 
gyermekek magasabb száma és aránya, ami a gyermekszegénység veszélyét is magában 
hordozza. 

A szegregált területekhez kapcsolódó lehetséges fejlesztésekkel a koncepció és a stratégia 
releváns részeiben is foglalkozni fogunk. 

 

� Települési identitást er ősítő tényez ők 
 

1.1.1.8. Történeti és kulturális adottságok 
 

A település története 1 

A város neve, Ercsi, a legősibb helynevek egyike, amely a feljegyzések szerint már 2000 éve 
lakott terület volt. Nevét a szájhagyomány szerint egy Erch-Ercs nevű, avar törzsfőnökről 
kapta. A későrézkor-kora és középbronzkor határán számos népcsoport jelent meg a Duna 
nyugati partjáig nyúló területen, eltérő színvonalat és sajátosságokat mutató kultúrával. Az I. 
században itt megtelepedett illír-kelta eraviszkuszok az őslakosságnál jóval fejlettebb 
gazdasági életet honosítottak meg. A II. században az Ercsi északi határában lévő Matrica 
és délre Vetus Salina (Adony) majd Intercisa (Dunaújváros) közötti dunai limes részeként 
római katonai táborok védték a barbár népek támadásaival szemben a római provincia 
Pannónia határát. A véderősítés maradványai, helyi nevén, a „Római sáncok” néhol még 
fellelhetők. A dunai védelmi rendszer összeomlása után nem alakult ki maradandó 

                                                           
1 www.ercsi.hu alapján 
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államalakulat a Kárpát-medencében. Ercsinek, a magyar honfoglalást megelőző, 
népességben gazdag és változatos életéről a székesfehérvári Szent István király és a 
budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött sokrétű leletanyag tanúskodik. 

A Csepel-szigeten megtelepülő honfoglaló magyar törzsek és nemzetségek a Dunán átkelve 
896 táján érték el Ercsi területét. A település történetének első írásos emléke az Árpád-
korból származik. A Szent István által alapított Bakonybéli apátság javadalmai között 1037-
ben megemlítik az ercsi halászatot is. III. István uralkodása alatt Tamás nádor Szent Miklós 
tiszteletére bencés monostort építtetett 1166-ban a Duna bal partján, az akkori Ercsi 
szigeten, melyet egy kis Duna-ág választott el a Csepel-szigettől. Az alapítót is itt temették el 
1186-ban.A kis sziget, melyet a korabeli források „insula beati Nycholai, insula Thomae, 
illetve Locus Secretus” néven említenek, mára már a Csepel-szigetbe olvadt. Hiteles 
forrásban a terület először 1233-ban szerepel Ercz alakban. 1238-ban IX. Gergely a pápai 
tulajdonban lévő monostort a karthauziaknak adta. A tatárjárás után a toplicai monostor filiája 
lett. A 13. század 2. felében háromhajós temploma egy kereszthajóval bővült, évi jövedelme 
tíz márka volt. A rend birtokai a Váli-völgyben feküdtek. 

A XIII. sz. elején a monostor már apátság volt, amelyet kezdetben bencések majd a 
ciszterciták lakták, de az Árpád-házi királyoknak is gyakran volt tartózkodási helyük. IV. Béla 
és fia V. István is innét keltezett és kiadott hártyaokiratokat. A tatárjárás is, de a törökdúlás 
végleg megpecsételte a monostor sorsát, falai romba dőltek, lakói elpusztultak vagy 
elmenekültek. Az ercsi apátság címében ma is él, falaiból épült Szigetújfalu temploma, 
romjai a mai révháztól Pest felé kb. 300 m-re még az 1960-as évekig hirdették egykori 
fényét. 

A XIV. század elejétől többféleképpen írták a falu nevét. 1303-ban Erchey, 1318-ban Erche, 
1331-ben Erchy, 1456-ban Erch, a török időkben Erdzsin, a XVIII. század közepén Ertsi, 
Erchi, majd a XIX. században Ercsény néven említik. 

1526-ban a mohácsi csatába vonuló II. Lajos seregével három napot pihent Ercsiben itt is 
várva a hozzá csatlakozó csapatokat. Ennek emlékére táblát állított az emlékező utókor, a 
mohácsi csata 400. évfordulóján 1926-ban. Az egyre inkább elnéptelenedő faluba és 
környékére 1629-30-ban boszniai ferencesek pasztorálásával, Szigeti Lukács és Tamás 
Vajda (magyarra fordított délszláv nevek) vezetésével katolikus rácok (horvátok, bosnyákok, 
dalmátok) telepedtek le. Munkájuk jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a falu gyors 
ütemben fejlődésnek indult, és egyike lett a 170 dunántúli mezővárosnak 1638-ban. A város 
pecsétje „Bodog Ason Ersi város” az itt élő nép mély vallásosságáról tesz tanúbizonyságot. 
A község birtokosai kezdetben a Dombay, a Dallos és a Torkos család voltak, majd 1637-
ben a Szapáry családé lett. Az idetelepült rácok 1686-ig egyaránt adóztak a magyar és török 
földesuraknak. 

Dombay Pál a bodonhelyi lovas vitézek főhadnagya, Dallos János győrmegyei alispán és 
Torkos Péter győrvárosi bíróságot viselt főtanácsosnak a jobbágyok pénzzel, hallal, birkával, 
vajjal egyaránt szolgáltak. Musztafa bég ezeken kívül még úri ajándékot is elvárt. 

A betelepült rácok a falut Ercsin-nek nevezik. Erdzsin a neve annak a török szandzsák 
bégnek, aki Buda védelmére palánkvárat épített, melynek létszáma 1628-ban 87 fegyveres 
török őr. 1644-ben magyar katonák és hajdúk törtek a palánkra és a falura, nagy pusztítást 
végeztek, rabokat ejtettek. Ekkor már Szapáry András volt a környék birtokosa, kinek fia 
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Péter (Érd és Ercsi ura) vívott váltakozó kimenetelű csatákat Hamza (Hamzsa) béggel. A 
„pribék”, a bosnyák renegát Hamzsa bég ökör és szamár mellék, eke elé fogatta Szapáryt, 
amikor elfogta, és szántatott vele. Amikor a török került fogságba hasonló bánásmódra 
számított és megmérgezte magát. Szapáry viszont megkegyelmezett, és a legenda szerint a 
bég a halálos ágyán megkeresztelkedett. 1661 augusztusában Eszterházy és Batthyány 
vezetésével huszárok törtek Tatáról az ercsi török sáncra és a 48 főnyi őrséget 
megsemmisítették. 

1684-ben Ercsi és Érd környékén is megkezdődtek a Buda felszabadításért vívott harcok. 
Lotharingiai Károly itt csatát nyert, a sok hadizsákmány közül ismert az Ercsinél szerzett 
török zászló, melyet ma Bécsben a Történeti Múzeumban őriznek. 1686-ban, a térség 2. 
nagy csatájában már döntő vereséget mért a Buda felé tartó Szulejmán pasa hadaira, és 
Budát is elfoglalták az egyesült keresztény hadak. Ismert történet, hogy 1686 júniusában, 
Abdurrahman (a német származású Abdi) az utolsó budai basa, a harcok kimenetelét 
megérezve 20 bárka értéktárgyat és népes családját próbálta Nándorfehérvár felé 
menekíteni a Dunán. Ercsiig jutottak, ahol Bottyán János (Vak) és Bercsényi katonái elfogták 
őket. Korabeli dokumentumok bizonyítják, hogy a török elleni felszabadító küzdelmeknek 
Ercsi is egyik színtere volt. 

1690-ben ismét nagy hullámban érkeztek délről menekülő délszlávok ferencesek 
vezetésével, és telepedtek le Ercsiben is. 

1698-ban egy év alatt felépítették Ercsi első templomát a Duna-parton, gyűjtésből, országos 
adakozásból, Bulaics Márkus plébános és Radonovics Péter produkátor vezetésével. 
Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, annak napján augusztus 15-én. A 
templomban csak rácnyelvű szertartások voltak, mert az 1700-as évek összeírása szerint 
Ercsinek csak rác lakossága volt. A török kiűzését követően a régi magyar családok nem 
tértek vissza a faluba, a házakba rácok költöztek, akik fokozatosan átvették a magyar 
településformát, de megőrizték anyanyelvüket, vallásukat, hagyományaikat. Megművelték az 
elhanyagolt földeket újrahonosították az állattenyésztést és a szőlőtermesztést. 
Helyreállították a vízimalmokat, megindult a halászat és a kereskedelem. 1762-67-ben gr. 
Szapáry Péter főgenerális új templomot építtetett a település legmagasabb dombján 
Nagyboldogasszony tiszteletére későbarokk, (de már több helyen copf és rokokó) stílusban. 

1781. június 29-én szentelte fel Selyei Nagy Ignác, Székesfehérvár első püspöke. Vele egy 
időben épült a plébánia földszintes és magas hódfarkú cserepekkel borított tetejű épülete. Az 
1780-as években kétezer körül mozgó népességszám a századfordulótól fokozatosan 
emelkedett, és 1830 körül meghaladta a négyezret. Szapáry Péter lányát Juliannát br. Lilien 
József osztrák lovaskapitány vette feleségül, és jutott az ercsi uradalmi birtokhoz. Nevéhez 
fűződik az angol mintára szervezett jól működő racionalizált gazdálkodás. Hatalmas uradalmi 
épületek (magtárak, üzemek, középületek, lakóházak) épültek, a munkaerőt igyekezett 
helyhez kötni ezért a belterületen (Belmajor) és a pusztákon cselédházakat, istállókat, 
pajtákat építtetett. Kialakultak az uradalmi szervezet keretei, puszták, majorok, tanyák, az 
intézők irányításával. 

1898-ban Ercsi községhez felvették a közigazgatásilag hozzátartozó Aggszentpéter, 
Alsóbesnyő, Felsőbesnyő és Göböljárás pusztákat, továbbá a következő külterületi lakott 
helyeket (tanyákat, majorokat): Sinatelep, Katalin major, Bevár (korábban Rohoda), 
Kisbesnyő (volt Sörkevár), Rácszentpéter, Györgymajor, Malomtó (régebben Malonta) és 
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Szlatina, Máriaház (Krisandolina, azaz Kizsándolena), Ferencmajor (volt Pálinkaháza), 
Anasztázia (azelőtt Újmajor), végül Kolompos. Az átlagosnál jobb munkafeltételek 
kedvezőbb életkörülmények hatására a nincstelenek mind nagyobb számban szegődtek el 
az uradalomhoz. A Lilien uradalom az 1830-as évektől kezdve szesz- és likőrgyártás 
kapcsán foglalkozott cukorgyártással is. Később br. Eötvös Ignác gazdaságában is működött 
egy kiskapacitású burgonyacukor és keményítőgyár. Ennek a gyors fellendülésnek 
köszönhetően 1800-től Ercsi ismét mezőváros lett. Kiváltságos jogai voltak, három országos 
vásár, illetve hetenként 1-2 napon piac tartása. A céhekbe tömörült mesterek száma 
meghaladta az ötvenet. Jelentős települése lett a megyének, mint folyami kikötő, számottevő 
személy- és teherforgalmat bonyolított le. 

Br. Lilien József halálakor 1828-ban, felesége Szapáry Julianna férje temetkezési helyéül a 
régi romos kápolna helyére újat építtetett a Felső szőlőknél a Mária forrás felett. Ez 
mégjobban fellendítette a búcsújáróhely népszerűségét is. Lányukat Lilien Annát 
vásárosnaményi Eötvös Ignác vette feleségül. Így került a Mária Teréziától bárói rangot 
kapott Eötvös család Ercsibe. Gyermekük Eötvös József 1813. szeptember 3-án született 
Budán, gyermekkorát azonban csaknem kizárólag anyai nagyatyjánál br. Lilien Józsefnél 
töltötte. Iskoláit magánúton Ercsiben végezte, ifjúkorát is legszívesebben a kastélyhoz 
tartozó vendégházban töltötte barátaival a reformkor nagyígéretű ifjaival. 

Tanulmányai és elhivatottsága vezette, hogy az első felelős magyar minisztérium 
kultuszminisztere lett 1848-ban, majd a forradalom és szabadságharc bukása után is. A 
reformkor nagy politikusa, író, költő nem sokáig élvezhette az ercsi uradalom adta 
lehetőségeket. Apja Eötvös Ignác 1840-ben csaknem egész vagyonát elvesztette. Br. Eötvös 
Józsefnek már csak a sírhelye adatott meg a szeretett helyen, Ercsiben helyezték örök 
nyugalomra kívánsága szerint a nagyanyja által építtetett Mária kegyhely kápolnában 1871-
ben, a Duna feletti magas parton. Az 1874-ben közadakozásból felállított obeliszket Ybl 
Miklóssal építtette az emlékező és hálás utókor. 

Az eladósodott br. Eötvös család az ercsi uradalmat a hódosi és kizdiai nemesi előnevű 
görög származású bécsi Sina György Simon bankár és görög főkonzulnak adta el. A Sina 
család mindig elsők között volt a megyei virilisták sorában, nevüket ma is őrzi (a 
privatizációig jelentős gazdasági központ) Sinatelep. 

1848. októbertől csapatmozgások érintik Ercsit, a Hunyadi honvéd tüzérek, a kiskun 
csapatok, a szabolcsi nemzetőrök és a Miklós huszárok szállásáról és ellátásáról kell 
gondoskodni. Görgey Artúr csapatának őröltek az ercsi vízimalmok, és tanúi lehettek a 
szakadatlanul nyargalászó intézkedő, akkor még honvéd őrnagy legendás jelenlétének. Itt 
írta októberben a fegyverszünet megkötése elleni felháborodott sorait a képviselő háznak. 
1849 május 2-án nagyobb csapatmozgás volt ismét Ercsi területén. A ráckevei tábor 8 ezer 
katonája itt kelt át a Dunán rögtönzött hajóhídon. Ercsi, akkor még túlnyomó részben rác 
lakossága egy szívvel-lélekkel állt a szabadságharc gondolata mellé, segítve az áthaladó 
honvédeket mindvégig. Báró Sina Simon négy lányának egyikét Anasztáziát a német 
származású, de Ausztriában meghonosodott gróf Wimpffen Viktor tengerész hajóparancsnok 
vette feleségül és kapva hozományul az ercsi és érdi uradalmat. Halála után fia gróf 
Wimpffen Siegfrid lett Ercsi és a 21 ezer hold birtokosa, a Százhalombattától – Adonyig 
terjedő Duna szakasszal együtt. A századfordulótól 1945-ig a község sorsa szorosan 
összefüggött a grófi család és uradalmának történetével. A népesség foglalkozás szerinti 
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megoszlásában továbbra is az agrár jelleg dominált, de jelentős szerephez jutottak a céhek 
és a dunai vízimolnárok. 

A grófi építkezések kapcsán egyre több iparosra volt szükség. 1899-ben gr. Wimpffen 
Siegfrid és felesége zárda iskolát alapított, így telepedtek le Ercsiben a soproni anyaházból 
az „Isteni Megváltó Leányai” szerzetesrend tagjai. Itt végezték egyházi szolgálatukat, 
oktatási, nevelési tevékenységüket. A két világháború alatt részt vettek a betegápolásban és 
vezették Ercsi kulturális életét az 1950-es feloszlatásukig. 

Gr. Wimpffen Siegfrid katolikus templomot építtetett historizáló stílusban Göböljárás 
majorban, a mai Besnyőn. Az 1910-es években olasz mesteremberek vezetésével nyeri el 
mai formáját a rendkívül gazdag díszítésű ercsi templombelső. 1912-ben elkészült Közép-
Európa legkorszerűbb cukorgyára. Az építtető részvénytársaság döntését befolyásolta a 
Duna közelsége, a cukorrépa termesztésre alkalmas feltételek, és a sok munkaerő. A rác 
„őslakosság” mellett már többségbe került a magyar lakosság. Az uradalomba osztrák és 
sváb családok, a cukorgyári kolóniára cseh-morva mesteremberek kerültek, de éltek itt már 
akkor felvidéki tótok (faúsztatók, dereglyések, halászok, drótostótok) zsidó kereskedők és 
cigányok is. 

Az I. világháború hadszíntereire Ercsiből 1100-an vonultak be, legtöbben a székesfehérvári 
17-es és 69-es gyalogsági laktanyába. Az ercsi kastélyban hadikórházat rendeztetett be a 
grófi család és rendszeresen ellátta a hadbavonultak családját, az özvegyeket, árvákat. 
Ezért a nagybecsű cselekedetükért kapták a „kegyúr”-i címet. 

A 203 hősi halott emlékét hirdeti a Duna-parti hősi emlékmű. A 162 katolikus hívő neve a 
templom homlokzatán elhelyezett márványtáblán és a Hősök nagyharangján olvasható. A 
református és másvallásúak neve a református templom falán lévő táblán található. Még 
ugyanennyien pusztultak el hazatérve, de sebesülésük következtében az évek folyamán 
Ercsiben. A háború után a cukorgyár már átlagban 306 főnek tudott munkát adni. A két 
világháború között fellendült a gazdasági és kulturális élet. 1926-ban államilag segélyezett 
községi koedukált Polgári fiú- és leányiskola épült, mely rendeltetésének legmagasabb fokát 
töltötte be 1948-ig. 

1934-39-ben támfal épült a templom körül és több utca ekkor kapott bazalt kövezetet. A 
cukorgyár támogatásával fellendül a sportélet, és megteremtik a lehetőségét – hajóállomás, 
strand, zenés vendéglő – egy fővárosiak által felkeresett kirándulóhelynek az ercsi Duna-
parton. A II. világháború hatalmas csapást mért a községre, és hosszú időre megállította 
Ercsit a fejlődés útján. A község területe 22355 kat. hold volt, a lakosság száma 7610, a 
lakóházaké 1312. Az első bombák 1944. november 17-én hullottak Ercsire, melyet a 
bombázókötelékek állandó vonulásai követtek. Ercsiből német egységek vették fel a harcot a 
Csepel-sziget felöl érkező szovjet alakulatokkal. 

A pusztító harcok után 1944. december 6-án keltek át a szovjetek a Dunán, és folytatódtak a 
lakosság megpróbáltatásainak hónapjai. Ercsi évtizedekig nem tudta kiheverni a háború 
okozta károkat. A közel 370 hősi halott, elhurcolt és polgári áldozat nevét örök mementóként 
őrzi a II. világháborús emlékmű a legádázabb harcok helyén, a Duna-parton. 

A cukorgyárat 1948-ban államosították. A rákövetkező években folyamatosan fejlesztették a 
technológiát, korszerűsítették a berendezéseket, csökkentették a fizikai munkát. Az üzemben 
az állandó munkaerő foglalkoztatása mellet kampány idején idénymunkások is dolgoztak. 
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Ercsi neve sokáig összefonódott a honvédséggel is. Az önálló pontonos-hidász dandár 1950-
ben jött létre az MN 9618 Budafok Háros alakulat hivatásos és sorállományából, valamint a 
Táncsics Műszaki Tisztiiskola frissen végzett tisztjeiből és a bevonuló újoncokból. 
Októberben már Ercsibe, a félig kész laktanyába költöztek. A dandárt 1957-ben zászlóaljjá 
szervezték át, de az igazi fejlődés 1961-ben következett be, amikor Gilice Ferenc őrnagy 
parancsnoksága alatt ezred lett az alakulat. A megalakulás óta a laktanya sokat fejlődött, az 
50 férőhelyes nőtlen szálló, a 75 férőhelyes óvoda, a modern tiszti lakótelep, a Helyőrségi 
Klub, a szolgáltatóház, a sportkomplexum és a felüljáró méltán reprezentálja a helyi katonai 
vezetés törekvéseit. Az alakulat jelentősen kivette a részét az ország és a település 
gazdaságának megsegítéséből is. A gyárépítések, a kőolaj- és földgázvezetékek fektetése, a 
fahidak létesítése és a Dunakiliti Vizierőmű mederfenekének burkolása kemény, de szép 
feladat volt a katonáknak. A természeti katasztrófák - árvizek, jeges ár, tűzvész - 
elhárításában is jelentős érdemei voltak az alakulatnak. Az 1991. évi haderőreform 
következtében az alakulat az I. Katonai Kerület (Tata) alárendeltségébe került, majd 1995-től 
általános műszaki rendeltetésű és szervezésű műszaki ezreddé vált. 1997-ben a műszaki 
ezred felszámolása után pontonos zászlóaljat állítottak fel. 1999. február 28-án az alakulatot 
végleg felszámolták, így 48 év után Ercsiben minden katonai tevékenység megszűnt. 

A településen az oktatás is mindig kiemelt szerepet kapott. Az első egyházi iskola 1769-ben 
létesül. Az IML, Isteni Megváltó Leányai női szerzetesrend apácái óvodát és leányiskolát 
működtettek 6 elemi osztályig. Megalakították a Mária Kongregációt. 1926-48-ig Polgári fiú- 
és leányiskola működött, majd a község területén lévő óvodát, az elemi és a polgári iskolát is 
államosították. 1955-ben az iskola Eötvös József nevét vette fel. Tanügyi igazgatás 
szempontjából a központosítás került előtérbe. Az iskola beiskolázási körzetéhez tartozott a 
cukorgyári, sinatelepi és rácszentpéteri iskola is. Ezen intézmény keretein belül tagozatként 
működött a Kisegítő Iskola, amely 1986-tól önálló intézménnyé vált. 1966-tól 1973-ig az 
általános iskola mellett gimnázium is működött. 

A község oktatásához szorosan hozzátartozik a kulturális élet. 1962-re a község lakói 
társadalmi munkában felépítettek egy 400 fős színházteremmel rendelkező művelődési 
házat. A házban kapott helyet a ma 22.000 kötetet tartalmazó városi könyvtár is. A 
Helyőrségi Klub sokáig zárt intézmény volt, de a 70-es évek végétől igen komoly kulturális és 
közművelődési tevékenységet végzett. Itt alakult meg a Szapáry Péter Honismereti Szakkör 
1994-ben, és a helyi ráchorvát nemzetiséget összefogó Ercsi Rác Klub. Itt működött az Ercsi 
Gazdakör is. Az 1986-ban elkészült Egészségügyi Központ a jövőt idézi, 4 felnőtt, 2 gyermek 
és 2 fogorvos biztosítja az alapellátást. Az Egészségügyi Központ mellett jól felszerelt, 
kitűnően ellátott patika épült, mely báró Eötvös József nevét viseli. A Családsegítő 
Központban működik az Öregek Napközi Otthona, az átmeneti elhelyezést nyújtó otthon, 
mely időskorúak szociális ellátását is szolgálja. Ercsi sportéletét meghatározza, hogy 1993-
ban felépült a Sportcsarnok és a tanuszoda. 

Mára a külterületekből Sinatelep és Rácszentpéter maradt Ercsi része. Sinatelep területén 
bronzkori leleteket (sírköveket, edényeket) tártak fel. Római kori leletek is igazolják, hogy 
ebben a korban is emberlakta település volt. Több őrtorony maradványát és agyagfazékban 
elásott ezüst dénárokat is találtak. A közelmúlt történetének legjelentősebb vonatkozása, 
hogy a területet br. Sina György vásárolta meg az Eötvös családtól, amely az ercsi birtok 
része volt. Korszerű nagyüzemmé fejlesztette a bárói család, így ezért is kapta a település 
róluk a nevét. 1949-ben az államosítások idején alakult meg a Sinatelepi Állami Gazdaság. 
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Az állami gazdaságok sorában felszereltségével, termelési eredményeivel előkelő helyet 
foglalt el. Későbbiekben az Agárdi Mezőgazdasági Kombinátba olvadt be. A 90-es évek 
elején újra privatizálták. Az állami gazdaság korábbi dolgozóinak zöme a településen maradt, 
így a fejlődés nem állt meg. Családi házak épülnek, melyek közművel (gáz, víz, 
telefonhálózat) ellátottak. Rácszentpéter is az uradalmi birtok része volt, vitéztelkek voltak itt, 
cselédlakásokkal. 1971-ig iskola is működött. Az államosítás után az Agárdi Állami 
Gazdaság tulajdonába került. Ma már csak néhány család lakja, akik a környék 
vállalkozóinál találtak munkalehetőséget. 

Kulturális értékek 

A városban széles körű kulturális és művelődési tevékenységet folytat a két általános iskola 
(Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kossuth Lajos 
Általános Iskola), melyek mellett ki kell emelni az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
tevékenységét is. A Művelődési Ház 1962-ben lakossági összefogással épült. A pezsgő civil 
kulturális élet igénye hívta életre az intézményt, ahol 400 főt befogadó színházterem, 
kisterem (kiállító) és több kisebb helység fogadja a környék és a település lakóit. 

Az intézmény életében a rendszerváltás után komoly átalakulás ment végbe. Egyrészt új 
intézményekkel, tevékenységi körrel bővült, hiszen a könyvtár mellett az Eötvös József 
Emlékház és az Ercsi Helytörténeti Kiállítóhely fenntartási feladatait is ellátja. Másrészt a 
település kulturális igényének kielégítése mellett szervezője lett több rendezvényeknek, 
melyeket évente 5000-6000 fő látogat. A Művelődési Házat a folyamatos szolgáltatások miatt 
- informatikai szolgáltatások, terembérlet, eszközkölcsönzés, könyvtár - napi 100-150 fő 
keresi fel. Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma 149, klubok szakkörök 
résztvevőinek száma 500 fő. 

2013-ban felújításon ment át az intézmény pályázati és Önkormányzati támogatásból, 
akadálymentesítve lett az épület, nyílászárókat cseréltek és klímát szereltek be. 

A település kulturális életében külön színfoltot jelentenek a nemzetiségek. A városban élő 
rácok önálló honlapot hoztak létre „ERCSI RÁCOK” néven (http://www.ercsiracok.eoldal.hu/). 

A város jelentősebb építészeti emlékeit az 1.14.6 fejezet részletesen is bemutatja. Ki kell 
azonban itt is emelni, hogy Ercsi – méretéhez képest – jelentős számú épített értékkel 
büszkélkedhet. Az önkormányzat elhivatottsága, a lakosság identitástudata hozzájárulnak az 
épített örökség megőrzéséhez. A település értékein több civil szervezet is őrködik. 

 

1.1.1.9. Civil szervez ődések 
 

A városban jelentős civil tevékenység zajlik, változatos területeken. Az alábbi táblázat a Civil 
Információs Portál adatai alapján készült. 

 

8. táblázat: Ercsi városban bejegyzett civil szerve zetek 
Megnevezés  Cím 

"Eötvös József" Közoktatási Alapítvány 2451 Ercsi, Szent István u 10. 
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"ERCSI SZIVÁRVÁNY" Alapítvány 2451 Ercsi, Mező Imre u. 18. 
"Ercsi település szépítése és műemlékvédelmére" 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
"Ercsi Városért" Alapítvány 2451 Ercsi, Budai Nagy Antal utca 7. /b. 
"Sina" Vadásztársaság 2453 Ercsi-Sinatelep 
"Zöldövezet" Alapítvány 2451 Ercsi, Szent István u. 10. 
A "Duna" tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi 
Érdekvédelmi Egyesület 

2451 Ercsi, Dózsa György út 11. 

Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztők 
Magyarországi Egyesülete 

2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 10. sz. 

Egészséges Életmód Egyesület 2451 Ercsi, Szt. István út 12. 
Egyesület Ercsiért 2451 Ercsi, Kispusztai út 27. 
Eötvös József Diáksport Egyesület 2451 Ercsi, Szent István út 8-10. 
Ercsi "Kinizsi" Horgász Egyesület 2451 Ercsi, Szapáry P. utca 3. 
Ercsi Cukorgyár Szakszervezeti Tagok 
Támogatási Alapítványa 2452 Ercsi, Cukorgyár 

Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület 2451 Ercsi, Szent István utca 12-14. 
Ercsi és Térsége Fejlesztéséért Egyesület 2451 Ercsi, Mártírok út 70. 
Ercsi Gazdakör 2451 Ercsi, Eötvös József Művelődési Ház 
Ercsi Harcművészeti Egyesület 2451 Ercsi, Bem u. 2-4. 
Ercsi Kinizsi Sportegyesület 2451 Ercsi, Móricz Zs. út 63. 
Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
Ercsi Kulturális és Sport Közalapítvány 2451 Ercsi, Szent István utca 12-14. 
Ercsi Lövész Egylet 2452 Ercsi, Cukorgyár-telep 
Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete 2451 Ercsi, Rákóczi u. 96. 
Ercsi Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2451 Ercsi, 
Ercsi Polgári Őrség 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
Ercsi Polgárok Egyesülete 2451 Ercsi, Szent István u. 29. 
ERCSI POLGÁRŐRSÉGE A 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 

2451 Ercsi, Fő u. 20. 

Ercsi Rác Klub 2451 Ercsi, Szent István u. 12. 
Ercsi Shotokan Karate Egyesület 2451 Ercsi, Rákóczi u. 6. 
Ercsi Sportegyesület 2451 Ercsi, Móricz Zs. u. 27/a. 
Ercsi Vadásztársaság 2451 Ercsi, Dózsa Gy. u. 58/A. 
Ercsi Vízisport Egyesület 2451 Ercsi, Köztársaság tér 12. 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 2451 Ercsi, Toldi u. 11. 
HAJÓZÓK EGYESÜLETE Sportklub 2451 Ercsi, Teleki Blanka út 23. 
Honvéd Nyugállományúak Klubja 2451 Ercsi, Dózsa Gy. u. 11. 
Hungária Lovas Sport Egyesület 2451 Ercsi, József A. u. 25/A. 
KAPITÁNY Autó-Motor Sport Egyesület 2451 Ercsi, Kispusztai út 24. 
Karaván Ifjúsági Csapat 2451 Ercsi, Dombhát u.2.sz. 
Közép-Dunai Hal Kft Horgász Egyesület 2451 Ercsi, Bajcsy Zs. út 55. 
Közép-Magyarország Közbiztonságáért 
Alapítvány 

2451 Ercsi, Dózsa Gy. út 86. 

Mozgáskorlátozottak Ercsi és Környéke 
Egyesülete 

2451 Ercsi, Szent István út 12-14. 

Polihisztor Alapítvány 2030 Érd, Ercsi u. 8.sz. 
SINA POLGÁRŐR EGYESÜLET 2453 Ercsi-Sinatelep, Kölcsey utca 1. 
Sinatelepért Egyesület 2453 Ercsi-Sinatelep, Báró Sina György u 16.  
Sporthajó Sportegyesület 2451 Ercsi, Akácfa u. l. 
Szapáry Péter Honismereti Szakkör 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
Toldi Miklós Honvéd Sport Egyesület 2451 Ercsi,  
Veteránjárművek Baráti Társasága 2451 Ercsi, Bajcsy Zs. utca 13. 
Veteránjárművek Kedvelőinek Baráti Társasága 2451 Ercsi, Bajcsy Zs. utca 13. 
Zorica Tánccsoport és Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület 2451 Ercsi, Szent István út 12-14. 

Forrás: http://civil.info.hu/civil-szervezetek  
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A település humán infrastruktúrája  
 

� Humán közszolgáltatások 
 

1.1.1.10. Oktatás  
 

Óvoda 

A településen a Napfény Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda nyújt lehetőséget a kisgyermekek 
nevelésére, iskolai felkészítésére. A két intézmény 2013-ban 4 feladatellátási hellyel, 
összesen 13 óvodai csoporttal működik.  

Az óvodai intézmények kihasználtsága folyamatosan magasnak mondható. A KSH adatai 
szerint a férőhelyek száma 2001-2002 között 300, 2003 és 2007 között 275 volt, 2008 óta 
320 főre emelkedett. A beíratott gyermekek száma 2008-at követően 289 és 309 között 
mozgott, így 100%-os kihasználtságról ugyan nem beszélhetünk, de magas arányról 
mindenképpen. 

 

11. ábra: Az óvodába beírt gyermekek száma Ercsiben  2001 és 2013 között 

 

Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram 

 

A fenti létszámadatokat, illetve a korábban ismertetett férőhely számokat figyelembe véve 
elmondható, hogy a teljes vizsgált időszakban 90% feletti volt az intézmény kihasználtsága, 
2001-ben, 2004-2007 között 100% feletti. 2013-ban, a legutolsó vizsgált évben 91,25% volt, 
míg a legalacsonyabb értéket (90,31%) 20010-ben érte el. 
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Az óvodások száma 2003 és 2008 között emelkedett, majd 2009-2010-ben csökkent, ezt 
követően ismét emelkedett. A 2013-as létszámcsökkenés eredményezte a kihasználtságban 
is érzékelt visszaesést. 

A hátrányos helyzetű gyermekek aránya igen magas az óvodákban: 2012-ben 48,85% volt 
(149 fő), majd 2013-ban 55,82% (163 fő). 

 

Alapfokú oktatás 

Ercsi városban a Kossuth Lajos Általános Iskola és az Eötvös József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosít alapfokú oktatási tevékenységet, a 
feladatellátási helyek száma tehát 2. Az intézmények fenntartója a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ.  

 

12. ábra: Az általános iskolai tanulók száma Ercsib en 2001 és 2013 között 

 

Forrás: KSH T-STAR alapján szerkesztett diagram 

 

Amint fenti ábránkból látható, az általános iskolai tanulók száma a városban 2001 és 2012 
között folyamatosan csökkent. Míg az időszak elején még 852 gyermek járt az 
intézményekbe, 2012-ben kevesebb, mint a fele, 405 fő. 2013-ban kis mértékben emelkedett 
a létszám. A csökkenő gyermekszámot önmagában nem magyarázza a csökkenő 
gyermekszám, ami ráadásul nem is esett vissza jelentősen. A folyamat mögött látnunk kell a 
hátrányos helyzetű tanulók arányának magas voltát is: 2012-ben a 314 fő hátrányos helyzetű 
gyermek a tanulók 77,53%-át tette ki, míg 2013-ban az arány 50,70% volt. Ilyen arányok 
mellett feltételezhető, hogy számos szülő más településeken iskoláztatja gyermekét.  
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Az alacsonyabb gyermekszám megmutatkozik az iskolai osztályok számában is: míg 2001-
ben még 41, 2013-ban csak 29 osztálya volt a két intézménynek. 

Megjegyzendő, hogy a 2013-as év pozitív változást hozott az iskolai tanulók létszámában: a 
megelőző évhez képest 21 fővel emelkedett az iskolába járó gyermekek száma. 

Ercsiben az általános iskoláknak nincs kollégiuma. A más településekről átjáró gyermekek 
száma alacsony, 2012-ben 7 fő, 2013-ban 6 fő volt. 

 

Középfokú oktatás 

A városban a szabadszállási Kun László Gimnázium Ercsi Tagintézmény esti munkarend 
szerinti gimnáziumi képzést biztosít felnőttek részére. Az intézményben tanulók száma az 
elmúlt 2 évben jelentősen csökkent: míg 2007-ben 168, 2011-ben 152, addig 2012-ben 107, 
2013-ban csak 89 tanulója volt a gimnáziumnak.  

 

Megvalósult fejlesztések: 

Az elmúlt időszakban megvalósult a "Napfény" Napköziotthonos Óvoda használaton kívüli 
épületének felújítása, valamint a Hétszínvirág Óvoda komplex akadálymentesítése KDOP 
forrásokból. TÁMOP-ból finanszírozott módon nyílt lehetőség iskolán kívüli kreatív 
kompetenciafejlesztésre a városban. Ugyancsak a TÁMOP révén valósulhatott meg 
„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című projekt. 

Az elmúlt időszakban jelentős eszközbeszerzések révén komoly színvonal emelkedést tudott 
elérni a város az alapfokú oktatási intézmények terén. Jelenleg előkészítés alatt áll az 
általános iskola energetikai felújítása.  

Tervezett fejlesztések: 

Eötvös József Általános Iskola felújítása. 

 

1.1.1.11. Egészségügy 
 

Alapellátás 

Ercsiben három háziorvosi körzet és két gyermekorvosi körzet működik. Két fogorvos és 
védőnői szolgálat áll még a betegek rendelkezésére. Az orvosi rendelők mindegyike az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központban érhető el. A védőnői szolgálatot 4 fős 
szakszemélyzet látja el, biztosítva többek között a várandós és gyermek tanácsadást. 

Az orvosi ügyeletet ugyancsak az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
épületében kapott helyet. Működtetője az International Ambulance Service Kft. és jelenleg 7 
település lakosságának ügyeletét látja el: Ercsi, Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró, 
Baracska, Kajászó. Az ügyelet működési rendje szerint a szolgáltatás hétköznapokon 
délután 4 órától másnap reggel 8 óráig, míg hétvégéken egész nap, az első munkanap 
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reggel 8 óráig érhető el. A szolgáltatónak Martonvásáron is van egy kihelyezett ügyelete, ami 
hétvégén és ünnepnapokon reggel 9 órától délután 17 óráig tart. Ez az ügyelet nem jár ki 
címre csak a beérkező betegeket látja el. 

A településen 1 gyógyszertár áll a lakosság rendelkezésére. 

 

Szakellátás 

Az egészségügyi szakellátást a város lakosai helyben tudják igénybe venni az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság szolgáltatásai révén. A szolgáltatás jelenleg a járás 4 településének lakosságát 
érinti: Ercsi, Ráckeresztúr, Kajászó és Baracska. Az intézményben az alábbi szakrendelések 
érhetőek el: 

- Belgyógyászat, 
- Bőrgyógyászat, 
- Fizikoterápia, 
- Fül-orr-gégegyógyászat, 
- Gyermekgyógyászat, 
- Gyógytorna 
- Neurológia, 
- Kardiológia, 
- Laboratórium, 
- Nőgyógyászat, 
- Ortopédia, 
- Pszichiátria, 
- Reumatológia, 
- Röntgen, 
- Sebészet, 
- Szemészet, 
- Tüdőgyógyászat, Allergológia, 
- Traumatológia, 
- Ultrahang, 
- Urológia. 

 

Megvalósult fejlesztések: 

Közel 1 milliárd forintos beruházás révén újult meg az Ercsi Kistérségi Egészségügyi 
Központ, melynek köszönhetően 2011. április 1-től európai színvonalú egészségügyi központ 
jött létre Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska Kajászó és a környékbeli települések lakossága 
számára, egyúttal új munkahelyeket is teremtve. Az épületben működik az Ercsi Járóbeteg-
szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

A fenti TIOP-os fejlesztés mellett az egészségügyi központ több, TÁMOP-ból finanszírozott, 
képzési, egészségnevelési és foglalkoztatási célú projektben is részt vett. 

 

Tervezett fejlesztések: 
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Prevenciós szolgáltatási kör bővítése. 

 

1.1.1.12. Szociális közszolgáltatások 
 

Szociális alapszolgáltatások 

- Bölcsőde 
Jelenleg a városban bölcsődei ellátás nem biztosított. A település családi napközi 
szolgáltatás indítását tervezte az elmúlt időszakban. 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociálisan rászorultak részére személyes 
gondoskodást nyújtó ellátást biztosít a Szociális Szolgálat intézményében. A személyes 
gondoskodás elérhető formái a településen az alapellátás keretein belül: 

 

- Étkeztetés 
Az Szt. rendelkezési értelmében étkeztetés keretében kell gondoskodni azokról a szociálisan 
rászorult személyekről, akik önmaguk vagy eltartottjaik részére az étkezést tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Szociális étkeztetést 2012-ben 43, 2013-ban 62 
fő vett igénybe. 

 

- Házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. A szolgáltatást 2012-ben 19, 2013-ban 20 fő vette igénybe. 

 

- Családsegítés 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 

 

A szakosított ellátások között a településen megjelenik az idősek klubja  és idősek otthona . 
Az otthon önkormányzati tulajdonban és kezelésben áll, 2013-ban 20 férőhellyel működött, 
kihasználtsága 100%-os volt. Az idősek nappali ellátásában (idősek klubja) engedélyezett 
férőhelyek száma ugyancsak 20, a szolgáltatást az elmúlt években különböző mértékben 
vették igénybe az idősek, 2013-ban 16 fő. 

 

Pénzbeni és természetbeni ellátások 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete 
szól a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. A rendelet elsődleges célja, 
hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális juttatások formáit. 

Az önkormányzati rendelet értemében a településen az alábbi pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátások vehetők igénybe a rendelet hatályba lépését követően:  

 

- Települési támogatások 
A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A 
családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a 
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A támogatást úgy kell megállapítani, hogy 
elősegítse a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. A települési támogatás egészben 
vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni 
szociális ellátások formái: élelmiszertámogatás; a gyermek tanulmányaival és a lakhatással 
összefüggő kiadások támogatása. A települési támogatás folyósítása készpénzben, 
gyógyszer vagy vásárlási utalvány formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek 
átvállalásával történhet. 

A települési támogatások formái: 

o Rendkívüli települési támogatás 
A fenti rendelet pontosan rögzíti, hogy mely személyek, milyen esetben, speciális helyzetben 
vehetik igénybe a rendkívüli települési támogatást. A támogatás célja a jelentős létfenntartási 
gonddal küzdő lakosok megsegítése. A rendkívüli települési támogatás kérelemhez kötött. A 
rendkívüli települési támogatás maximum évente két alkalommal állapítható meg, melynek 
összege együttesen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-
át. 

 

o Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 
Települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről 
gondoskodott és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 

 

o A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
támogatás 

A támogatás annak a tulajdonosnak, bérlőnek állapítható meg, akinek a háztartásában az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A 
támogatásra való jogosultság további feltétele a rendezett lakókörnyezet rendeletben 
rögzítettek szerinti folyamatos biztosítása. 
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o Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
Települési támogatásként a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiadásaihoz 
támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a 65. életévét betöltötte és 
közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és a rendszeresen szedett gyógyszereinek, vagy 
a szükséges gyógyászati segédeszköz beszerzésének kiadásai igazoltan meghaladják saját 
havi jövedelme 15%-át és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. 

 

o Mentesítés a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól 
Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személyt – a Képviselő-testülettől átruházott 
hatáskörben – a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól 
részben vagy egészben, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, 
mentesítheti. 

 

Megvalósult fejlesztések: 

TIOP-os forrás segítségével megvalósult a Szociális Szolgálat korszerűsítése. 

 

Tervezett fejlesztések: 

Szociális Szolgálat épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése. 

 

1.1.1.13. Közösségi m űvelődés, kultúra 
 

Művelődési ház 

A városban a közösségi művelődés és kultúra kiemelt intézményi szereplője az Eötvös 
József Művelődési Ház és Könyvtár. A Művelődési Ház 1962-ben lakossági összefogással 
épült, az elmúlt évek során – a hozzá tartozó intézményekkel együtt – folyamatos 
korszerűsítésen ment keresztül, melynek révén a teljes infrastruktúra felújításra került, illetve 
ma komplett színházi előadásokra alkalmas színpad, korszerű hang-, fény- és 
számítástechnikai eszközök, kialakítására alkalmas technikák állnak rendelkezésre. 

A Művelődési Házat a folyamatos szolgáltatások miatt - informatikai szolgáltatások, 
terembérlet, eszközkölcsönzés, könyvtár - napi 100-150 fő keresi fel. Alkotó művelődési 
közösségek tagjainak száma 149, klubok szakkörök résztvevőinek száma 500 fő. A 
rendezvényeket éves szinten 5000-6000 fő látogatja. 

 

Eötvös József Emlékház 



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

57 
 

Ercsi kulturális életének sajátos jelleget ad Eötvös József emlékének ápolása. A település az 
Emlékház kiállításával, és a kétévente megrendezett Eötvös-napok rendezvényeivel tiszteleg 
emlékének. 

 

Helytörténeti Kiállítóhely 

A Helytörténeti Gyűjtemény 1994-ben a település lakosainak összefogásával jött létre, mely 
az Ercsi múltjával kapcsolatos írásos, tárgyi és helyi emlékeket gyűjti. Négy teremből álló 
kiállításának a Gévay család egykori lakóháza ad otthont az Eötvös u. 7. szám alatt. A 
kiállítás létrehozásáért az ercsi Szapáry Péter Honismereti Szakkört és a százhalombattai 
Matrica Múzeumot illeti dicséret. A gyűjtemény állománya folyamatosan növekszik, jelenleg a 
tárgyi emlékek száma meghaladja az 1500 darabot, fotóarchívuma 2500 felvételt őriz. 

 

Sport 

A városi sportélet kiemelt szereplője az Ercsi Városi Sportcsarnok. Az intézmény 
sporteseményeknek, rendezvényeknek ad teret és háttér infrastruktúrát, emellett számos 
sport gyakorlásához és a gyermekek sportneveléséhez is hozzájárul. A sportolási 
lehetőségek között megtalálhatjuk a karatét, teniszt, asztaliteniszt, asszonytornát, aerobicot, 
callaneticset, labdarúgást, kézilabdát. Emellett lehetőség van úszásoktatásra, gyógyúszásra, 
kisdedek vízi mozgásfejlesztésére, hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika, valamint felnőtt 
vízi torna gyakorlására is, utóbbi esetében elsősorban gerincproblémák kezelésére. 

A városban működik a Kinizsi Sportegyesület két telephellyel, amelyeken füves futballpályák 
találhatóak öltözővel. 

Általánosságban elmondható, hogy a sportlétesítmények rossz infrastrukturális állapotban 
vannak. Az elérhető szolgáltatások szűkösek, kevés a sportolásra és rekreációra alkalmas 
hely, intézmény. 

A településen több sportszervezet is működik, melyek a civil szervezetek ismertetésénél 
nevesítésre kerültek. 

Ercsiben számos ismétlődően megrendezésre kerülő ünnepélyes esemény kerül 
megrendezésre. Az önkormányzat 2016-ban az alábbi – részben hagyományos – 
rendezvényeket tervezi: 

- Magyar Kultúra Napja – január 
- Br. Eötvös József halálának évfordulója – február 
- Házasság Napja – február 
- Nemzeti ünnep: az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója – március 
- Költészet Napja – április 
- Majális – május 
- Magyar Hősök napja – május 
- Pedagógus-nap – június 
- Trianon emléknap – június 
- Shadow Találkozó – június 
- Köztisztviselők napja – július 
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- Semmelweis-nap – július 
- 6. Suzuki Találkozó – július 
- Nemzeti ünnep, az államalapítás ünnepe – augusztus 
- Ercsi Búcsú – augusztus 
- II. Lajos emlékhely koszorúzása – augusztus 
- Eötvös Napok – szeptember 
- Szép Korúak Napja – szeptember 
- III. Hagyományőrző Nap – október 
- Emlékezés az aradi vértanúkra – október 
- Nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója – október 
- Emlékezés napja – november 
- Szociális munka napja – december 
- Mikulás – december 
- Advent és Városi Karácsony – december 

 

Megvalósult fejlesztések: 

2013-ban felújításon ment át az intézmény pályázati és Önkormányzati támogatásból, 
akadálymentesítve lett az épület, nyílászárókat cseréltek és klímát szereltek be. A 
fejlesztéshez a KDOP nyújtott forrás, projekt címe: A Művelődési Ház és Könyvtár 
fejlesztése Ercsiben. 

 

Tervezett fejlesztések: 

Baczakó Péter Sportcsarnok felújítása.  

 

� Esélyegyenl őség biztosítása 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2013. (VI.25.) Kt. sz. határozata 
elfogadta a település helyi esélyegyenlőségi programját (HEP). A program a releváns 
jogszabályi és szakmai elvárások és előírások szerint készült.  

A program intézkedései – melyek a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazzák – a HEP Intézkedési Tervében 
jelennek meg. Az intézkedések az alábbi területekre összpontosulnak: 
 

1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  
• A munkanélküliség csökkentése 
• Közszolgáltatás biztosítása (szennyvíz csatorna kiépítése) 
• Egészségi állapot javítása 
• Diszkrimináció csökkentése a médiában  
• Számítástechnikai ismeretek bővítése 

 
2. A gyermekek esélyegyenlősége 
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• Hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásának pontosítása 
• Óvodabővítés 
• A jelzőrendszer felülvizsgálata  
• A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 
• Krízishelyzetben lévő gyermekek elhelyezése 

 
3. A nők esélyegyenlősége 

• Krízishelyzetben biztosítandó szolgáltatások (Családok átmeneti otthona és 
anyaotthoni ellátás biztosítása) 

• Női munkanélküliség csökkentése 
• Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 

 
4. Az idősek esélyegyenlősége 

• Az idősek tájékozottságának növelése 
• Közösségi élet fellendítése 
• Számítástechnikai ismeretek javítása 
• Idősek áldozattá válása: a szubjektív biztonságérzet javítása 

 
5. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

• Középületek akadálymentesítése 
• Közszolgáltatások és kulturális programok akadálymentesítése 
• Fogyatékkal élők problémáinak bemutatása 
• Fogyatékkal élők ügyintézésének megkönnyítése 
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A település gazdasága  
 

� A település gazdasági súlya, szerepköre 
 

Ercsi város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre Fejér Megye 
Területfejlesztési Programjában, a város a 10.4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás, 
valamint környezeti kármentesítés támogatása intézkedés beavatkozásai esetében, a Duna 
menti magaspartok, löszfalak védelme kapcsán jelenik meg a megyei programban. 

A város ugyanakkor meghatározó gazdasági központ a térségben, ennek megfelelően 
javasolt először a vállalkozások helyzetét áttekinteni általánosságban. 

A városban a KSH adatai szerint a regisztrált vállalkozások száma 678 db, míg a működő 
vállalkozások száma 341 darab volt (2012). Előbbi érték a 2011-ben rögzített értékhez 
viszonyítva 2,4%-os csökkenést, míg utóbbi jelentősebb, 4,74%-os csökkenést mutat.  

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 2012-ben 55,86 db 
működő vállalkozás/ 1000 lakos volt, míg Ercsi város esetében az érték 41,89 db. Ez az 
érték a megyei átlagtól (55,86 db/1 000 lakos) is jelentősen elmarad, de Rácalmáson például 
76,8 db/1000 lakos értéket rögzítettek ugyanebben az évben.  

A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív 
gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások 
ágazati megoszlását is.  

Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a megyei 
jellemzőkkel. 

 

9. táblázat M űköd ő vállalkozások száma gazdasági áganként Ercsiben (2 012) 

Gazdasági ág 
Ercsi város 

db  
Fejér megye  

db 
Mezőgazdaság  3 935 
Ipar 33 2 113 
Építőipar 44 2 562 
Kereskedelem, gépjárm űjavítás 65 4 554 
Szakmai, tudományos, m űszaki tevékenység 51 3 716 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

16 1 308 

Egyéb szolgáltatás 22 1 032 
Forrás: KSH T-STAR 

 

A fenti táblázatból látható, hogy – összhangban a megyei szinten látható adatokkal – arányát 
tekintve az építőiparban, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban, valamint a szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenységet végző működő vállalkozások száma a maghatározó 
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Ercsibe, míg a mezőgazdasági tevékenységet végző cégek száma igen alacsony 
(mindösszesen 3 db) a városban.  

 

A működő vállalkozásokat vállalkozásdemográfia alapján vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
Ercsiben a kisebb foglalkoztatók vannak túlsúlyban. 

 

10. táblázat M űköd ő vállalkozások létszám kategóriák szerint Ercsiben (db, 2011-2012) 

Gazdasági ág 2011  2012 

1-9 fős létszámú m űköd ő vállalkozások 347 332 
10-19 fős létszámú m űköd ő vállalkozások 5 5 
20-49 fős létszámú m űköd ő vállalkozások 5 3 
50-249 fős létszámú m űköd ő vállalkozások 1 1 
250-499 fős létszámú m űköd ő vállalkozások 0 0 
500 és több f ős létszámú m űköd ő 
vállalkozások 

0 0 

Forrás: KSH T-STAR 

 

A táblázatból látható, hogy a Ercsiben működő vállalkozások igen jelentős hányada az 1-9 
főt foglalkoztató kategóriába esik, míg jelentősebb munkahelyteremtő potenciállal rendelkező 
vállalkozás az 50-249 fő közötti munkavállalót alkalmazó kategóriában 1 db található a 
városban. 

Ercsiben az 1-9 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma 2011 és 2012 között 15 
darabbal csökkent, míg a 20-49 fős kategóriában található cégek száma 5 darabról 3 
darabra csökkent ugyanebben az időszakban. 

 

� A település f őbb gazdasági ágazatai, jellemz ői 
 

1.1.1.14. Mezőgazdaság 
 

Kijelenthetjük, hogy a mezőgazdaság szerepe napjainkra fokozatosan értékelődött le a város 
életében, ma már szinte elhanyagolható mértékű. Amint láthattuk, 2012-ben mindösszesen 3 
db működő vállalkozást rögzítettek a városban, ebben a szektorban, ami járási és megyei 
összevetésben is igen alacsony érték. 

A város gazdaságában ezzel együtt kimutatható a mezőgazdaság szerepe, elsősorban a 
gabona-, kukorica-, cukorrépa- termelésen alapszik. Korábban a városra az élelmiszeripar is 
jellemző volt, 1998-ig jelentős cukorgyártás is folyt itt. 

A város meghatározó agrárvállalkozása az 1991-ben alapított Sina Kft., melynek 2015. 
októberi adatok szerint 32 fő alkalmazottja van. A 108 millió forint jegyzett tőkével rendelkező 
vállalkozás utolsó éves nettó árbevétele meghaladta az 500 millió forintot. 
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1.1.1.15. Ipar 
 

A városban meghatározó az ipar szerepe, mint láthattuk 2012-ben 33 db vállalkozás 
működött ebben a szektorban. Az ágazaton belül meghatározó a nehézipar szerepe, hiszen 
Ercsiből nyílik a MOL kőolaj-finomítójának déli kapuja. Százhalombatta területéről Ercsi 
északi részébe is átnyúlik a finomító területe. A lakosság jelentős része a százhalombattai 
MOL Nyrt. és a Dunamenti Hőerőmű dolgozója. 

Ercsi középvállalkozásai közül több a város ipari parkjában működik. A cégek profilja 
alapvetően a feldolgozóiparhoz és a szolgáltató szektorhoz kapcsolódik. 

 

4. térkép: Ercsi Ipari Park térképe 

 

Forrás: GoogleMaps 

 

Az ipari parkban működő meghatározó vállalkozás a Musashi Hungary Ipari Kft. A tulajdonos 
vállalkozást, a Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. autóipari konszernt 1938-ban alapították, 
mely a Honda kiemelt beszállítója. Az elmúlt néhány évtizedben több gyáregységet nyitott 
meg Japánban és világszerte is, többek között az USA-ban, Kanadában, Thaiföldön, 
Brazíliában. 

A Musashi Hungary Ipari Kft. 2000 márciusában alakult a japán MUSASHI Seimitsu Industry 
Co., Ltd leányvállalataként, mint a cégcsoport második európai gyártó egysége. Az Ercsiben 
2001 nyarára felépült, 7.000 négyzetméter alapterületű gyár 2002. év elején kezdte meg 
kormánymű-gömbcsuklók gyártását az AUDI számára. Még ugyanebben az évben 
megkezdődött az első vezérműtengely gyártó sor telepítése, ahol 2003-ban meg is indult a 
gyártás a FIAT dízel erőforrásainak számára.  
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Az újabb beszállítói szerződések biztosították a folyamatos növekedést, hiszen a két újabb 
gyártósor beindítása 2004-ben (AUDI lengőkarok és Daimler vezérműtengelyek) valamint a 
növekvő igények generálta kapacitásbővítés a FIAT - projekt kapcsán (2005.) már területi 
bővítéssel voltak csak megoldhatók. Így az üzem összterülete 10.000 négyzetméterre bővült. 
A vállalat 2015-ös adatok alapján mintegy 200 főt foglalkoztat, nettó árbevétele 2014-ben 
elérte a 43,7 millió eurót, vagyis meghaladta a 12 milliárd forintot. 

Az építőiparban tevékenykedik a TRE-MEN Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A cég fő 
tevékenysége a könnyűszerkezetes csarnok-épületek kivitelezése. Saját fejlesztésben 
kínálnak 10,0 m 12,0 m és 14,0 m fesztávolságú acélszerkezeteket 6,0 m 
oszlopmagasságig, továbbá bármely fesztávra, magasságra és hosszúságra egyedileg 
méreteznek acélszerkezeteket. A csarnokok (épületek) lehetnek hőszigetelt vagy nem 
hőszigetelt kivitelűek, ipari padlóval, szociális blokkokkal kombinálva, akár többszintes 
kivitelben is. A cég 2015-ben 15 főt foglalkoztat, árbevétele az utolsó pénzügyi beszámoló 
alapján mintegy 320 millió forint volt. 

Ugyancsak az ipari területen található a Feszo-Trade Kft. telephelye. Amint azt a 
későbbiekben látni fogjuk, a vállalkozás komoly fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt 
években. Az építőiparban tevékenykedő PRO VIA Kft. telephelye szintén itt található. A 
Bulath-Sped kft. mintegy 20 fős létszámmal tart fenn telephelyet. A vállalat árbevétele utolsó 
éves beszámolója alapján megközelítette a 800 millió forintot. 

 

1.1.1.16. Szolgáltatások 
 

Ercsi város a Martonvásári járás meghatározó települése. A kiskereskedelem legtöbb ága 
megtalálható itt, ugyanakkor a kereskedelmi-szolgáltató szektor nem a legmeghatározóbb 
ágazat a városban, hiszen 2012-ben csupán 19 db vállalkozás működött ebben az 
ágazatban. A város kisvállalkozói gondoskodnak az élelmiszerboltok, és a különféle 
szaküzletek működtetéséről. Jelenleg Ercsiben a SPAR, illetve a COOP partnerek 
működtetnek nagyobb, a szektorban működő családi vállalkozásoknak versenytársat jelentő 
egységet.  

Ercsibe ugyancsak megtalálható az alapvető szolgáltatások széles spektruma, egészen a 
ékszerésztől a gyógyszertárig, de természetesen cukrászda, fodrászüzlet, élelmiszerbolt 
továbbá benzinkút is működik a városban.  

Ercsiben 2011-ben 23 db, 2012-ben már csupán 20 db vendéglátóhely működött. Az 
éttermek, büfék száma ugyanebben az időszakban 10 darabról 8-ra csökkent, míg 
cukrászda 1 darab működött Ercsiben 2011-ben és 2012-ben is. 

A városban a turizmus elhanyagolható súllyal jelenik meg a helyi gazdaságban, 2011-ben 44 
db szálláshely volt elérhető a kereskedelmi szálláshelyeken. Mindezek ellenére Ercsi 
számos programot, látnivalót tartogat az idelátogatók számára. 

A város meghatározó építészeti értéke a Római Katolikus Plébániahivatal Egyházközség 
Nagyboldogasszony Kegytemplom templomot 1781. június 29-én Séllyei Nagy Ignác 
Székesfehérvár első megyés püspöke szentelte fel. Tornyában 5 harang helyezkedik el, 
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mindegyik felújított, működőképes állapotban. A Kegytemplomban őrzik a 
Nagyboldogasszony kegyképet. Az első orgonát 1778-ban ismeretlen mester építette, 1912-
ben a Ringer, 1948-ban az Angster cég átépítette. A templom búcsú ünnepe a 
Nagyboldogasszony ünnepéhez legközelebb eső vasárnap.  

A híres magyar politikus, tudós hagyatékát őrzi Ercsiben az Eötvös József Emlékmúzeum. A 
város méltán büszke sokszínű nemzetiségi gyökereire. A Helytörténeti Gyűjtemény a helyi 
rác és magyar lakosság népi munkaeszközeit, lakberendezési tárgyait, az itt élt lakosság 
foglalkozásainak eszközeit mutatja be. Az épületben rác lakószoba, konyha is 
megtekinthető. Mindezek mellett régi ercsi mesterségek eszközei is bemutatásra kerülnek. A 
városban szervezett események is sok látogatót vonzanak, így például 2015-ben rendezik 
Ercsiben a XV. Országos Ikertalálkozót, mely mára rangos kulturális programmá nőtte ki 
magát. 

 

� A gazdasági szervezetek jellemz ői, fontosabb beruházásai, települést érint ő 
fontosabb elképzelések 

 

Ercsi gazdasági vonzerejét a település jó megközelíthetősége is erősíti. Láthattuk, hogy a 
városban jelentős a feldolgozó ipari ágazat, ahol nagyobb árbevételű és jelentős 
munkavállalói létszámmal rendelkező cégek működnek. 

A helyben működő vállalkozások jelentős mértékben járulnak hozzá a város helyi 
adóbevételeihez. Ercsiben ugyanakkor 2010 és 2014 között – az önkormányzat gazdasági 
programjában szereplő adatok szerint – 569 millió forintról 379 millió forintra csökkent a 
befizetett iparűzési adó összege, ami a vállalatok adóalapjának csökkenését jelzi 

Amint arra korábban is utaltunk, a város kedvező fekvésének, jó közlekedési kapcsolatainak, 
a komoly helyi ipari tradícióknak köszönhetően vonzó befektetési helyszín lehet a jövőben is. 
E megállapítást igazolja például a Musashi Hungary Ipari Kft. megtelepedése is Ercsiben.  

A város ipari múltja igen sokszínű, erre valamint a helyben elérhető képzett munkaerőre 
alapozva fejleszti tevékenységét több, Ercsiben működő vállalkozás. 

Az elmúlt években így például az Alba Perzekútor Vagyonvédelmi Kft. mintegy 2 millió 
forintos infrastruktúra fejlesztést hajtott végre, az A1 DUÓ Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság pedig GOP-os pályázat keretében mintegy 31 millió forint 
támogatással bonyolított le technológiai fejlesztési projektet. Az ESZO Szerelő és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közel 16 millió forint támogatással piaci 
megjelenést támogató programot hajtott végre. 

A Feszo-Trade Felületvédelmi Szervíz és Kereskedelmi Kft. „A Feszo-Trade Kft.-nél termelői 
kapacitásbővítés érdekében új csarnoképület felépítése munkahelyteremtés mellett” című 
projektjére 18,1 millió forint támogatást nyert a KDOP-ból. 

A Pro VIA Kft földmunkagépek beszerzésére nyert jelentős, 15 millió forintot meghaladó 
támogatási összeget. A Sina Kft. összességében 100 millió forintot meghaladó összegű 
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támogatást nyert többek között mezőgazdasági utak fejlesztésére, állattartó telep 
korszerűsítésére. 

TÁMOP keretében több, a fiatalok vállalkozóvá válását támogató projekt került lebonyolításra 
Ercsiben, de munkahelyi képzésekre, valamint rugalmas munkahelyek kialakítására is sor 
került a humánfejlesztési operatív program támogatásával. 

 

� A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényez ők 
 

Korábban utaltunk már arra, hogy Ercsi külső elérhetősége kedvező. A várost vasúton is 
meg lehet közelíteni, de Ercsi közúti megközelíthetősége is jónak mondható, hiszen 2006-
ban elérte a települést az M6-os autópálya, amely tovább javítja a város 
megközelíthetőségét, térségi szerepeinek kiteljesedését. 

K+F és innováció-s tevékenységet végző vállalkozások a városban nincsenek, szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenységet végző cég 51 darab található Ercsiben. A K+F 
ráfordítások mértéke nem meghatározó a településen. 

 

� Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

A város teljes lakásállománya 2013-ban 3 164 db volt. A lakásállomány 2001-hez képest (3 
006 db) jelentős mértékben növekedett. 2013-ban Ercsiben a KSH adatai szerint lakás nem 
szűnt meg, ugyanakkor 2012-ben 9 db, míg 2013-ban 3 db lakást építettek a városban. A 
városi bérlakás állomány jellemzőit az 1.10.5-ben tárgyaljuk.  

Az egyik legnagyobb hazai online ingatlan értékesítési portál 2014 júliusában 75 db eladó 
lakóingatlant tartott számon a városban. 

A pontos területi elemzést nehezíti, hogy a hirdetésekhez több esetben nem adták meg az 
ingatlan pontos elhelyezkedését. Látható ugyanakkor, hogy a város egyik fő közlekedési 
tengelye, a Rákóczi út mentén igen jelentős a kínálat. 
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5. térkép: Eladó ingatlanok térbeli elhelyezkedése Ercsiben 

 

Forrás: http://ingatlan.com 

 

Lakóingatlanok esetén Ercsi településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 129.401 
forintról 126.887 forintra csökkent, ami 2.514 forintos esést jelent. A lakóingatlanok között 
2015 szeptemberében a legmagasabb négyzetméter ár 211.811 forint, a legalacsonyabb 
68.604 forint, valamint az átlag ár 128.529 forint.  

Alapvetően elmondható, hogy a város lakó ingatlanjaira a kínálati piac jellemző, az 
ingatlanárak 90 ezer – 1250 ezer Ft/m2 ár között alakulnak. Ercsiben az irodapiac nem 
bővül, jelentős kínálat illetve kereslet nem jellemzi. 

 

 

Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés  eszköz és 
intézményrendszere  

 

� Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

Az elmúlt évek során Ercsi város konszolidálta költségvetését. Amint arra a gazdasági ciklus 
program is külön kitér, az Önkormányzat hitelállománya az utóbbi években ugyan nem volt 
nyomasztó, azonban arra elég volt, hogy jelentős fejlesztésekre saját erőből nem 
gondolhatott az Önkormányzat. Az adósság állomány 2013. január 1-én 51. 795 e Ft volt, 
ebből 2013-ban adósságkonszolidációval megkapott a város 20.918 e Ft-ot, valamint 2013. 
évben törlesztett 6.096 e Ft-ot, így 2013. december 31-én a hitelállomány 24.781 e Ft-volt. A 
2014. évi adósságkonszolidáció keretében 24. 892 e Ft-ot kapott Ercsi városa, így az 
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önkormányzat tőketartozása, valamint annak kamata is kiegyenlítésre került, így Ercsi 
jelenleg nem rendelkezik önkormányzati hitellel. 

2014-ben Ercsi város bevételi főösszege 1,663 milliárd forint, kiadási főösszege ugyancsak 
1,663 milliárd forint volt. Ercsi város képviselőtestülete a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati 
rendelettel fogadta el a város 2015-ös költségvetését. A város önkormányzatának kiadási és 
bevételi főösszege ennek megfelelően 1,587 milliárd forint. A működési bevétel összege 
105,7 millió forint, a felhalmozási költségvetési bevétel 158,8 millió forint.  

A működési költségvetési kiadások összege 1,085 milliárd forint, míg a felhalmozási 
költségvetési kiadás 502,2 millió forint. A kiadások között jelentős tételként jelennek meg a 
dologi kiadások, valamint a működési célú kiadások is. 

Összességében megállapítható, hogy a város költségvetése kiegyensúlyozott, jelentős helyi 
adóbevételei a jelentősebb fejlesztési kiadásokhoz is megfelelő finanszírozási hátteret 
biztosítanak. 

A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján 
működik. A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé 
terjesztéséről a polgármester gondoskodik saját ciklusprogramja alapján. A 2014. őszi 
önkormányzati választásokat követően az önkormányzatoknak 6 hónapjuk van elkészíteni a 
következő ciklus gazdasági programját.  

Ercsi 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját a Képviselőtestület a 
143/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozatával elfogadta. A program több olyan, a jövőre vonatkozó 
célkitűzést, illetve kapcsolódó fejlesztést nevesít, melyek a helyi gazdaság fejlesztésével, 
dinamizálásával kapcsolatosak. A program jövőképe – „Szeretnénk, ha 2020-ra városunk 
egy élettől nyüzsgő, takaros település lenne, ahol mindenki megbecsültnek érzi magát, és 
amire mindannyian egyre büszkébbek lehetünk!” – már utal a célrendszer fókusz területeire. 

A jövőképhez illeszkedve három átfogó cél nevesítésére került sor. Az „A Város „én-
képének” fejlesztése és megítélésének javítása”, a „Megtartó és „vonzó” település”, valamint 
a „Jól működő, nyüzsgő város” célokhoz több fejlesztési beavatkozást nevesít a ciklus 
program. 

Ezek közül kiemelendő az intézményfejlesztési program, valamint a közösségi terek 
kialakítását, fejlesztését célzó program, valamint a városközpont megújítását és a Duna-part 
funkcionális fejlesztését célzó programcsomag is. 

A gazdasági szereplőkkel stratégiai szinten kívánja erősíteni az együttműködést az 
önkormányzat, és ezzel párhuzamosan az ipari park kihasználtsági mutatóit is javítani 
kívánja a város. A város közepén elterülő volt Laktanya gazdasági és kaszárnya épületeinek 
komplex hasznosítása ugyancsak a hosszú távú elképzelések közé tartozik. 

 

� Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

Ercsi Város Önkormányzata 2015 januárjában létrehozta a 100 százalékos önkormányzati 
tulajdonú Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-t. A cég feladatai lényegében megegyeznek minden 
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eddigi tevékenységet, ami a Városgazdálkodási Iroda hatáskörébe tartozó korábbi 
feladatokkal, kivéve a hatósági, szakhatósági feladatokat. 

A Kft. 2015-ös üzleti tervének tárgyalása során rögzítésre kerültek a cég fő feladatkörei, 
melyek közül kiemelendő az üzemeltetés, városgazdálkodás, a városfejlesztés, a közmunka 
szervezése valamint a városmarketing. A városfejlesztési feladatkörön belül a legfontosabb 
feladat egy átfogó, rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepció elkészítése és 
következetes végrehajtása hazai és uniós források igénybe vételével. Ennek érdekében 
hatékony pályázat figyelést, előkészítést, beadást és megvalósítást tűzött ki célul a 
tulajdonos önkormányzat. A Kft. reklám tevékenységet is folytat, egyrészt a városmarketing 
céljainak megvalósítása céljából, másrészt pedig – főleg az induló évben – a cég 
ismertségének megteremtése miatt. 

A vállalat munkáját Ercsi Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés 
keretében végzi. 

Ercsi város önkormányzata 2013-ban a 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel 
aktualizálta szervezeti és működési szabályzatát, melyben a képviselőtestület mellett 
működő Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, Humán Bizottság, valamint 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság felállításáról határozott. A Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság szoros partneri kapcsolatra törekszik a megyei és 
regionális fejlesztésben érintett szervekkel, emellett a vonatkozó önkormányzati rendelet 
alapján részt vesz az önkormányzati fejlesztések, vállalkozások előkészítésében, 
véleményezi a rendezési terveket és döntésre előkészíti azokat, vagyis szakpolitikai kontrollt 
gyakorol a fejlesztések felett. 

A Polgármesteri Hivatalban a titkárság mellett Pénzügyi Iroda, Igazgatási Iroda, 
Ügyfélszolgálat működik. Az egyes irodák dolgozói irodavezető irányításával végzik 
munkájukat. 

 

� Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 

Ercsi a vállalkozásbarát települési környezet megteremtésére komoly hangsúlyt fektetett a 
múltban. A KDOP „3.1.1/C-11 Kistelepüléseken a településkép javítása” pályázati felhívás 
keretében így „A Művelődési ház és könyvtár fejlesztése Ercsiben” című önkormányzati 
projekt 43,5 millió forint támogatást nyert el. 

 A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között meg kell említeni továbbá a 
gazdaságfejlesztési területek kijelölését, az ipari-gazdasági övezetek meghatározását is. A 
város forgalomképes ingatlanjai között a telkek nagy súllyal jelennek meg, így a beruházások 
támogatására és élénkítésére csakis telkek értékesítése jöhet szóba, ezen belül is leginkább 
az Ipari Park telkei, melyeket olyan cégeknek szeretnének eladni, akik egy-két éven belül 
meg is kezdik a termelést és növelik a foglalkoztatottságot is. 2019-re be szeretné népesíteni 
az önkormányzat az Ipari Parkot, 2020-ra pedig elő szeretnék segíteni, hogy a volt Laktanya 
területén is megtelepedjenek profitot termelő vállalatok. 
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Az ipari parkban működik a Musashi Hungary Ipari Kft., de a szabad területeken további 
lehetőség van betelepülő cégek fogadására. A terület megközelíthetősége közúton jó, az 
alapinfrastruktúra ellátottság megfelelő.  

A folyamatosan javuló közúti közlekedési kapcsolatok fejlődésével hosszabb távon 
felértékelődik Ercsi a potenciális befektetők számára. A képviselő-testület a gazdasági 
programban leírtakkal összhangban a gazdaságfejlesztés előtérbe kerülését támogatja.  

 

� Foglalkoztatáspolitika 
 

Ercsi önkormányzata kiemelten kezeli a helyi foglalkoztatási helyzet javítását, a ciklus 
program külön tárgyalja ezt a kérdéskört. Jelenleg több száz ercsi munkakereső alacsony 
képzettsége okán nem tud elhelyezkedni, számukra az Önkormányzat által létrehozott 
vállalkozások és szociális szövetkezetekben igyekeznek munkát teremteni, de legtöbbjük 
számára csak a közmunka-programokban való részvétel jelentheti a munkalehetőséget. 

2015 januárjától az Önkormányzat a Dunakavics Kft.-t bízta meg a közmunkások 
felügyeletével. Korábban, 2011 és 2014 között évente átlagban 200-300 közmunkást 
foglalkoztatott az önkormányzat. Egyelőre – a közfoglalkoztatottak alacsony száma miatt – 
egyetlen felügyelő vezeti a munkát. 2016-tól a tervek szerint 2-3 felügyelőt is munkába állít 
majd a Kft., ha az önkormányzat számára 40-60 közmunkást fog biztosítani a Munkaügyi 
Kirendeltség. 

 

� Lakás és helyiséggazdálkodás 
 

Ercsiben korábban az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások java már értékesítésre 
került.  

A bérlakások döntő többsége központi elhelyezkedésű, jellemzően rossz műszaki állapotban 
vannak. 3 lakás található az egészségügyi központban, ezek jó állapotúnak mondhatók. 
Összesen 26 darab lakás található a városban. A lakásbérlet pályázat útján történik, az 
összkomfortos lakás bérleti díja 312 Ft/m2. 

A jelenleg meglévő lakásállomány a szolgálati és szociális bérlakás igényeket elégít ki, de a 
jelentkező igény ennél sokkal több ingatlan ilyetén hasznosítását tenné lehetővé, ezért a 
város lakásprogram kidolgozását tervezi, melynek keretében évente 2-3 elhagyott házat, 
lakást megvásárolna a város és ezeket felújítva, szolgálati vagy bérlakásként hasznosítanák, 
vagy az értéknövelt ingatlant értékesítenék. 

Ezzel hosszabb távon növelhető lenne az Önkormányzati vagyon, munkahelyeket 
teremtenének és növelhetnék Ercsi megtartó és vonzerejét is. A lakások ilyetén való 
kezelése indirekt módon hozzá fog járulni az ingatlanpiac kívánatos élénküléséhez is. Ezt a 
folyamatot szintén kedvezően befolyásolhatja a Dunakavics Kft. ingatlanközvetítő 
szolgáltatása is. 
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� Intézményfenntartás 
 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények között elsőként említendő a Polgármesteri 
Hivatal, ahol a titkárság mellett többek között igazgatási csoport és pénzügyi csoport 
működik.  

A korábbiakban írtunk arról, hogy Ercsi Város önkormányzata létrehozta a 10 százalékos 
önkormányzati tulajdonú Dunakavics Kft.-t, mely üzemeltetési és városgazdálkodási 
feladatokat is ellát.  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 
értelmében az Ercsi Dunakavics Nonprofit kft üzemeltetési, városgazdálkodási feladatai: az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási feladatainak 
koordinálása. Minden önkormányzati intézmény üzemeltetését a nonprofit kft koordinálja és 
végzi. Az önkormányzati intézmények: Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, valamint 
a múzeumok; óvodák (Napfény Óvoda, Hétszínvirág Óvoda) – 4 épület; Szociális Szolgálat – 
2 épület; Egészségügyi Központ (Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ), 
valamint a sportlétesítmények (sportcsarnok, uszoda). 

Az intézmények fejlesztésére a városi önkormányzat hangsúlyt fektetett már a korábbi 
években is. A Művelődési Ház „Iskolán kívüli, kreatív kompetenciafejlesztés Ercsiben” című 
projektje 2012-ben a TÁMOP keretében nyert 21,5 millió forint támogatást, míg „Tanórán 
kívüli nevelési feladatok Ercsiben” című pályázata 2013-ban 25 millió forint támogatásra volt 
érdemes. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság „Ercsi kistérség komplex egészségfejlesztési programja” 
című projektje 2013-ban mintegy 95 millió forint támogatást nyert. Ugyancsak az 
Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. volt a projektgazdája az „Ercsi 
Egészségügyi Központ képzési igényeinek támogatása” című, 42 millió forinttal támogatott 
projektnek. 

 

� Energiagazdálkodás 
 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor az „Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének 
Helyi Programja 2015-2020” című dokumentum számos releváns célt tűz ki. A program a 
társadalmi-gazdasági fenntarthatóság szempontjai mellett természetesen a környezeti 
fenntarthatóság – és ezen belül a hatékony energia gazdálkodás – elvét is figyelembe veszi. 
A program a közszolgáltatások fejlesztése kapcsán különösen az elektromos-energia 
ellátásra helyezi a hangsúlyt, a közeljövő teendőiként beazonosítva többek között az 
energetikai átvilágítások ösztönzését, az utólagos hőszigetelések, energia megtakarítást 
eredményező beruházások támogatását. 

E tekintetben a városban már történtek lépése, hiszen Ercsi Város Önkormányzat „30,88 
kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése az Eötvös József Művelődési Ház, 
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valamint a Hétszínvirág Óvoda épületére” című pályázata 29,5 millió forint támogatáshoz 
jutott egy KEOP pályázat keretében. 

 

Településüzemeltetési szolgáltatások  
 

A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi 
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint 
definiálja: köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe 
sorolhatjuk a településen élő lakosság, vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, 
komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható 
települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat által 
nyújtott szolgáltatásokat is. 

Amint azt az 1.10.6. alfejezetben jeleztük, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata értelmében az Ercsi Dunakavics Nonprofit kft 
üzemeltetési, városgazdálkodási feladatokat is ellát. A feladatai között – a korábban 
részletezett intézmény fenntartási feladatok mellett – megemlítendők az önkormányzat 
tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, fűnyírási feladatok, az 
intézmények, egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási igényeinek 
koordinálása, az önkormányzat által megrendelt felújítási, karbantartási munkák 
megszervezése és ellenőrzése, vagy például a téli hó eltakarítási, síkosság-mentesítési 
feladatok elvégzése. 

A cég 2015. márciustól ügyfélszolgálatot nyit és működtet a közérdekű bejelentések 
fogadására. Ennek keretében Ingatlanirodát is létrehoz (Ercsi és vidéke Ingatlaniroda 
néven), amely magánszemélyek számára is vállal ingatlanközvetítést, értékbecslést, 
házkezelést, szakipari munkákat piaci díjazás ellenében. Ugyanitt működik majd az ingyenes 
jogi tanácsadás heti gyakorisággal. A konkrét jogi megbízásokat (például szerződéskötés) 
már térítés ellenében végzi az iroda. 

Ercsi város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését LIQUID-PORTER Kommunális 
Szolgáltató KFT. látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. A 
KEOP pályázat keretében nemrég fejlesztett szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztelep 
üzemeltetését a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. végzi. A város 
közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató a Vertikál Építőipari és Kommunális 
Szolgáltató Zrt. Az ivóvíz ellátás közművei 100%-ban az önkormányzat tulajdonában vannak. 
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Táji és természeti adottságok vizsgálata  
 

� Természeti adottságok  
 

• Ercsi a Mezőföld egyik legősibb települése. Fejér megye északi csücskén, a Duna 
jobb partján helyezkedik el 130 méter tengerszint feletti magasságban. Budapest és 
Dunaújváros között a 6-os számú főútvonal mentén található, a fővárostól közúton 34 
kilométerre, vízi úton 28 kilométerre. A település területének földtani felépítése, 
geomorfológiai arculata igen változatos. A sokszínű tájban löszös táblák, völgyközi hátak és 
hordalékkúp felszínek éppúgy megtalálhatók, mint a folyóvízi eróziós magaspartok. A Duna 
jobb partján helyenként csaknem függőlegesen emelkedik ki a folyam árteréből a község 
északi határa. A löszképződés egybeesett a területet érő erős szerkezeti mozgásokkal, 
ekkor alakult ki a Rábaként ismert Szent László víz völgye és a Duna medre is. A 
hordalékkúp, amelyen a község létesült 25-30 méterrel haladja meg a vízmérték "0" jelzését, 
kelet-délkeleti előterében húzódik az ercsi-adonyi öblözet és a Duna árterülete, a Kis-Duna 
befolyóval és az ún. Gömbölyű szigettel. A község határát a kiemelt löszös területeken jó 
termékenységű mészlepedékes csernozjom borítja, az árterületeket pedig többnyire réti 
talajok. 
 

6. térkép: Ercsi, áttekint ő helyszínrajz 

 

Forrás: Ercsi Települési Környezetvédelmi Programja 

 

A Mezőföld az Alföld legnyugatibb középtája. Átmenetet képez a Dunántúli dombság felé. 
Határai: Északon a Dunántúli- középhegység, nyugaton és délen a Sió választja el a Külső- 
Somogytól és a Tolnai- Dombságtól, keleten a Dunamenti- síksággal határos. 
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Tengerszint feletti magassága 100-180 m. Földje főleg homokos és kőzetlisztes, ezt az 
anyagot a Dunántúli-középhegység patakjai rakták le. A Duna felől nagyobb szintkülönbség 
(tereplépcső) választja el az Alföld többi részétől. Eredetileg füves puszta volt, ma jó 
minőségű mezőgazdasági terület. 

 

A feltöltött síkság talajvízben gazdag. Általában sekély mélységű (4-6 m), egységes 
talajvízszint kialakulása jellemző, ami a mezőgazdasági tevékenységet és eredményeket 
kedvezően befolyásolja. Felszíni vízfolyásai azonban kivétel nélkül mind időszakosak. Az 
átmosott löszön és homokos löszön kiváló minőségű talajok képződtek, melyek a község 
mezőgazdasági termelésének legalapvetőbb tényezői. A szántók mintegy 90%-át többféle 
növénnyel kedvezően hasznosítható kitűnő és jó termékenységű talajok jellemzik.  

 

Az Ercsit is magában foglaló kistáj 99 és 198 m közötti tszf-i magasságú, aprólékosan 
felszabdalt felszínű, helyenként 60 m/km-t is meghaladó relatív reliefű hordalékkúpsíkság. 
DK felé lejtő felszínét ÉNY-i csapású, tektonikusan előre jelzett teraszos völgyek völgyközi 
hátakra tagolják. A kistáj ÉNy-i és ÉK-i része alacsony dombsági hátak és lejtők, D-i része 
hullámos síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. Völgyekkel és medencékkel tagolt 
felszínének jellegzetes domborzati formái eróziós-deráziós folyamatokkal jöttek létre, és 
jelentős szerep jutott a szerkezeti mozgásoknak is. 

A kistáj É-i és K-i szegélyén pannóniai agyagos-kavicsos üledékek találhatók a felszínen, 
illetve a felszín közelében. A terület egy részét igen eltérő vastagságú pleisztocén korú 
löszös üledékek borítják. A feküt képviselő pannóniai üledékekre ÉNY-i irányból helyenként 
20 m-t is meghaladó kavicstakarót halmoztak fel a vízfolyások. A pleisztocén folyamán a 
többé-kevésbé egységes felszín összetöredezett, különböző mértékben kiemelkedett. A 
denudáció hatására a vastagabb kavicstakaróval borított felszínek többnyire megőrizték 
eredeti relatív magasságukat, esetleg eróziós „szigethegyekké” alakultak (Ercsi-, Sóskúti-
löszhát).  

 

Domborzat és talajviszonyok 

• A település terjedelmes és lapos süllyedékterület középpontjában fekszik 130 m tszf-
magasságban. A süllyedékterület a pannóniai táblás felszín rögös feldarabolásával 
egyidejűleg alakult ki a közép- és újpleisztocén folyamán. Süllyedése északkeleti-délnyugati 
irányú vetődés mentén történt, melynek tengelye a terület központi tájegységeinek 
vonalában húzódik. A lapos süllyedék terület 35-40 m vastag pleisztocén folyóvízi rétegsor 
(homok, kavicsos homok, agyag, homokos agyag, átmosott löszös üledékek) töltik ki. A 
vastag, változatos folyóvízi üledéksor a süllyedés fokozatosságáról, valamint a süllyedés és 
a feltöltődés egyidejűségéről tanúskodik. A feltöltődés a jégkorszak végén volt a legnagyobb 
méretű, de még a holocénben is tartott. Felszínét átmosott lösz és homokos lösz borítja. A 
község határát tagolatlan, gyenge reliefenergiájú (átlagos reliefenergiája 8 m/m2 feltöltött 
síkság jellemzi, melynek átlagos tszf-i magassága 130 m. 
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Éghajlat 
 

7. térkép: Magyarország éghajlati körzetei Péczeli György munkája alapján 

 

Forrás: OMSZ 

•  

• Az éghajlati viszonyok ezen a területen igen kedvezőek, közel állnak az Alföldre 
jellemző tulajdonságokhoz. A területre a meleg, mérsékelten forró, száraz nyarak, a 
napsütéses órák magas száma, a gyakran bekövetkező késő tavaszi, kora őszi fagyok és 
viszonylag enyhe telek a jellemzőek. Az évi középhőmérséklet 8.7 Celsius fok, a nyári napok 
száma 100 és az átlagos hőmérséklet 21 fok. A csapadék mérsékelt mennyiségében - 
572mm - kifejezésre jut a terület viszonylag száraz jellege. Az uralkodó szélirány 
északnyugati. A község felszíni vizekben gazdag, bár vízmennyiségük fokozatosan csökken. 
Az ercsi kavicsterasz a megye felszíni vizekben leggazdagabb területe, a kitermelhető 
vízmennyiség eléri a napi 30.000 köbmétert. A legnagyobb vízfelület természetesen a Duna. 

• A csapadék maximuma május-júniusra esik, ősz eleji másodmaximum alig 
érzékelhető. Gyakori a nyár végi aszály. A kistáj átmeneti éghajlatú. Keleten meleg, 
nyugaton mérsékelten meleg. 
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Éves napfénytartam, h őmérséklet 

8. térkép: Évi átlagos középh őmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti id őszak alapján 

 

Forrás: OMSZ 

 
A napos órák száma a Mezőföldön 1440-1470 óra körül mozog. Évi középhőmérséklet: 10- 
11 °C, Januári középhőmérséklet: ¯1,5 - ¯2 °C, Júliusi középhőmérséklet: 21 - 21,5 °C. 

 

Csapadék 
•  
9. térkép: Átlagos éves csapadékösszeg az 1971-2000  közötti id őszak alapján 

•  
Forrás: OMSZ 

•  
•  
•  
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• Ercsi és tágabb értelemben vett környéke a Mezőföld határozottan száraz területei 
közé tartozik, ahol az évi átlagos csapadékösszeg 500-580 mm között váltakozik. A szűkös 
csapadékkal és a magas nyári hőmérséklettel (július középhőmérséklete 21-21,5°C) 
összefüggésében a község területét gyakori aszályos nyári időjárás és jelentős évi vízhiány 
(125 mm) jellemzi. 
 
Szél 

 
10. térkép: Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok 
Magyarországon2000-2009 

 

Forrás: OMSZ 

•  

• A térségben az uralkodó szélirány északnyugati-nyugati, az átlagos szélsebesség 
2,5-3 m/s között alakul. 
 
 

Vízrajz 

• Mezőföld területén állandó vagy időszakos vízfolyás kevés található. A jelentősebb 
vízfolyások a Benta-, a Szent László-patak, a Váli-, a Cikolai-, a Császár-víz, a Gaja-patak, a 
mára kanalizált Dinnyés-Kajtor- és Nádor csatorna, valamint a megye nyugati oldalán 
végigfutó Cinca-Csíkgát-patak. A vízfolyások befogadója vagy közvetlenül a Duna, vagy a 
Nádor-csatornán keresztül a Sió. 

• Ercsi legjelentősebb vízfelülete maga a Duna, hiszen annak partján fekszik. 

•  

• A város K-i részén húzódik a Duna, vízszintje a tavaszi hóolvadás, valamint a nagy 
őszi esőzések idején magas. A folyó vonatkozásában számolni kell a jeges árvízzel és a 
zöldárral is. A Duna-menti településeket az árvízvédelmet nyújtó gátak, természetes 
domborulatok, magas partok védik a folyón levonuló árhullámoktól. A gát szerepét a megye 
területének döntő hányadán önálló földgátként, a 6-os út nyomvonala biztosítja, amely 
kialakításával kettős szerepet tölt be, egyrészt, mint árvízvédelmi elsőrendű védvonal, 
másrészt, mint fő közlekedési útvonal halad végig a Duna mellett.  
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•  

• A település felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet 
tartalmazza. 
 

Vízellátás, szennyvízelvezetés 

• A település közüzemi vízhálózattal ellátott, kiépítése az 1970-es években kezdődött 
Jelenleg a település teljes közigazgatási területén közel 100% kiépítettséggel működik a 
vízbiztosítás. Jelenleg a lakások több, mint 99%-a a közüzemi hálózatot használja. A 
település vízellátása teljes egészében az Ercsi vízbázisból történik.  

•  

• A teljes csatornahálózat hossza 49 km, a szennyvízelvezető hálózaton összesen 12 
db átemelő üzemel. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma 
alapján a város csatornázottságának mértéke 81 %. Kiépítése a kilencvenes éve végétől 
folyamatosan zajlott. Az elmúlt években is több beruházás valósult meg a vízi- és szennyvíz 
közmű javítása érdekében.  

• A szennyvízhálózat állapota megfelelő, de a dinamikus terhelésnek kitett, rideg 
csőanyagoknál jellemző a repedéses meghibásodás, továbbá bizonyos csőkötéseknél a 
tömítetlenség, ami a talajvízállástól függően exfiltrációs, vagy infiltrációs szivárgási 
problémát okoz. 

•  

• Jelenleg a lakások több, mint 81%-a kapcsolódott a közüzemi szennyvízhálózatra. A 
településen szennyvíztisztító telep található. A szennyvíztisztító telep kapacitása 2000 
m3/nap. Csapadékos időjárás esetén a szennyvíztelepre jutó szennyvíz mennyisége a 3000 
m3/napot is elérheti, míg száraz időjárási viszonyok között a szennyvíztelep kapacitása nincs 
kihasználva, mert mintegy 1000-1200 m3/nap mennyiségű szennyvíz jut be a telepre. A 
tisztítási technológia során először egy mechanikai tisztítás, majd két lépcsős eleven iszapos 
tisztítás, fertőtlenítés, és végül iszapkezelés történik a telepen. 
 

Belvíz elvezetés 

• A település belterületein a 2000-es évek elején kezdődött a belvízelvezető hálózat 
kiépítése, a korábbi rendszer fokozatos korszerűsítése. Jelenleg a felszíni vízelvezető- és 
csapadékvíz-elvezető rendszer hossza burkolt, nyílt földárokkal érintve 21 000 m, míg 
burkolt, zárt szakaszok a hossza közel 5 000 m. 

• A csapadék- és belvíz elvezetés különös fontossággal bír, mert a település az alatta 
húzódó vízzáró réteg miatt fokozottan veszélyeztetett. 

•  

• Ercsi belterülete nem rendelkezik megfelelő mennyiségű csapadékvíz elvezető 
árkokkal, mely több szempontból is gondot okoz a településen. Csapadékos időjárás esetén 
bizonyos településrészeken belvíz alakul ki (pl.:Savanyúrét), szennyvízcsatornázott helyeken 
a szennyvízcsatornába bekötésre kerül a csapadék-vízelvezető rendszer, mely így a 
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szennyvíztelepen okoz problémát. A csapadékvíz elvezető árkok hiánya, a löszös partfalas 
területen jelentkezhetnek intenzíven, ahol is a partfal megcsúszását segítheti elő. 

•  
A város külterületén a felszínen jó víznyelésű és vízelvezető képességű talajok találhatók, 
ennek ellenére a közigazgatási területen belül találhatóak belvízzel veszélyeztetett területek 
(fakadó vizek, illetve vízjárta területek). A külterületi felszíni vízelvezető- és csapadékvíz-
elvezető rendszer hossza burkolt, nyílt földárok megoldással érintve több, mint 8000 m. 

•  
 

11. térkép: Ercsi környékének felszíni vízborítása 

 

Forrás: Ercsi Települési Környezetvédelmi Programja 
 

Növényzet 

• Fejér megye déli része az Alföldek (Eupannonicum) flóravidékét foglalja magában, 
míg a megye északi részén a Bakonyicum flóravidék helyezkedik el. Az Eupannonicum 
flórája a délkeleti származású pontusi flóraterülettel mutat rokonságot, ugyanakkor hosszú 
elszigetelt fejlődése miatt sok bennszülött fajjal rendelkezik. Éghajlatilag túlnyomórészt az 
erdőssztyepp-zónába tartozik, de eredeti növénytakarójának csak töredékei maradtak fenn a 
mezőgazdaság térhódítása következtében. Fejér megyében a flóravidék Colocense 
(Mezőföld és a Solti-síkság) flórajárása található. A Mezőföld löszterületeinek igazi ritkasága 
a tátorján (Crambe tataria), amelyet az utóbbi években több, eddig ismeretlen lelőhelyen is 
felfedeztek. A flórajárást színesítik a Velencei-tó környékének bagolyfüves (Glaux maritima) 
szoloncsák szikesei, a Velencei-tó védett ingólápja és a Mezőföld elszigetelt homokfoltjainak 
(Vajta) gazdag homokpusztai flórája. 

•  

• Ercsi jelenlegi növényzete zömében mezőgazdasági kultúrtájba ágyazott, 
fragmentált, gyakran elszigetelt partfalakra, lejtőkre visszaszorult lösz-, illetve a vízfolyások 
környezetében található vízparti vegetáció. Jellemző a löszfaltársulás, a löszpusztagyep és 
ritkábban a löszcserjés előfordulása. Az északias lejtőket tollas szálkaperjés erdősztyepprét, 
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a felhagyott kisparcellákat szekunder löszpusztagyepek borítják. A Duna-partot 
bokorfüzesek, illetve puha- és keményfaligetek maradványai kísérik. Unikális élőhely a 
löszpusztai tölgyes. A folyónál a magas löszfal után lefelé ártéri erdő alakult ki. 

• A talaj tápanyagban és vízben bővelkedő öntéstalaj, így Ercsi növényvilága gazdag. 
A Duna sokféle növény szaporítóanyagát hordta és hordja napjainkig a területre. Ezen a 
mezőföldi kistájon 600-800 növényfaj található, melyből 40-60 élvez védettséget és van még 
néhány özönfaj is. 

• A kistáj löszflórájában kimagaslóan nagy számban fordulnak elő szubmediterrán 
növények, mint például a heverő seprűfű (Bassia prosrata), bugás macskamenta (Nepeta 
nuga) vagy a törpemandula (Prunus tenella). Az árterekre a koratavaszi geofiton aszpektus 
jellemző, később pedig a gyöngyvirág (Convallaria majalis) és a nyári tőzike (Leucojum 
aestivum). Az Érd-Ercsi hátság unikális növényei a deres szádor (Orobanche caesia), a 
zöldike (Coeloglossum viride) és a bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum). 
Ercsiben legnagyobb mennyiségben fehér fűz (Salix alba), fekete- (Populus nigra), ezüst- 
(Populus alba) és kanadai nyár (Populus X Canadensis) található. A cserjék közül a 
legnagyobb számban a gyepűrózsa (Rosa canina), a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), 
az erdei iszalag (Clematis vitalba), a kecskerágó (Euonymus europaeus) és az 
özönnövényként számon tartott gyalogakác (Amorpha fruticosa) fordul elő; nyáron pedig a 
vadszeder (Rubus fruticosus) szinte járhatatlanná teszi az erdőt. A lágyszárú növények közül 
a nagy csalán (Urtica dioica), a ragadós galaj (Galium aparine) uralja a talajt, de csodálatos 
látványt nyújt a sárga salátaboglárka (Ranunculus ficaria) és a kék csillagvirág (Scilla 
campanulata), melyet az országban máshol ritkán láthatunk ilyen mennyiségben. A gombák 
közül a késői laska (Pleurotus ostreatus) és a sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus) 
érdemel említést. 

•  

Állatvilág 

• A megye állatvilága a növényvilágához hasonlóan rendkívül változatos a mai átalakult 
élőhelyek mellett is. Mint az ország területének nagy részén, itt is az ismeretek jobbára a 
gerinces állatvilág szintjén nevezhetők közel teljesnek. Állatföldrajzi szempontból is jól 
elkülönül a megye északi és déli területe. A déli rész a Pannonicum (Alföld) faunakörzet, míg 
a megye északi része, az Ős Mátra (Matrycum) faunakörzet része. A legjobban vizsgált és 
legismertebb gerinces csoport a madarak. A megye változatos élőhelyei a legkülönbözőbb 
fajok számára adnak lehetőséget a szaporodásra, táplálkozásra. A természetvédelmi 
szempontból kiemelt jelentőségű fajok néhány kivételtől eltekintve mind előfordulnak a 
megyében. 

• A területen a hasznosítható nagyvadállomány döntően őzek és vaddisznók 
egyedeiből tevődik össze, míg az apróvadfajok közül a mezei nyúl és a fácán, míg a 
dúvadak közül a róka van jelen nagyobb populációval a térségben. 

•  

• Ercsi, Mezőföld részeként az Érd-Ercsi hátságon fekszik. A kistájra legjellemzőbb 
területhasznosítások a szántó, a rét, a legelő illetve az erdő és a lakott terület. Ercsi növény- 
és állatvilágának alakulásában az említett hasznosítási módokon kívül még a Duna is fontos 
szerepet játszik. 
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A Duna folyamban az egysejtűek mellett a legelterjedtebbek az apró rákok: az evezőlábú rák 
(Haemobaphes) és az ágascsápú rák (Cladocera). A folyami szivacs (Ephydatia fluviatilis) és 
a csalánozók törzsébe tartozó hidrák sűrű lakói a fenéknek. Ugyanitt nagyon elterjedt az 
élősködő vándorkagyló ((Dreissena polymorpha). A vízi szerves hulladék lebontói a szintén a 
fenéken lakó örvényférgek (Turbellaria), a laposférgek (Platyhelminthes) és a giliszták. 
A Duna különböző szakaszain más és más halfajok dominálnak, a vízszakaszok 
halállománya erősen függ az adott terület meder és part alakulásától, a vízjárástól és attól, 
hogy az adott halfaj élőhelyi viszonyai hogyan alakulnak. A Duna változatos halfaunával, 
állománnyal rendelkezik. A fehér halak (pl. jászkeszeg (Leuciscus idus), paduc 
(Chondrostoma nasus ) és egyéb keszegfélék), a márna (Barbus barbus), a ragadozó halak, 
a ponty (Cyprinus carpio) és a kecsege (Acipenser ruthenus) is foghatók az egyes 
szakaszokon. A Duna jobb oldalán Ercsi szakadt partos mederesése süllőtanyákat rejt. 
Sinatelep szakadt kőrézsűje és kisvíznél a Váli patak előtti zátonyrézsű szintén süllőző hely.  
 

� Tájhasználat, tájszerkezet 
 

Ercsi természetföldrajzi helyzete, a város és környezetének domborzata, kedvező éghajlata, 
a környező talajok kiváló termőképessége meghatározták a táj szerkezetét, a tájhasználat 
alakulását. A település jellemzően síkvidéken található, alapvetően mezőgazdasági művelés 
alatt álló területekkel meghatározott környezetben helyezkedik el. 

 

Tájtörténet 

Ercsi területe több ezer éves múltra tekint vissza. Ercsi, a legősibb helységnevek egyike, 
amely a feljegyzések szerint már 2000 éve lakott terület volt. Nevét a szájhagyomány szerint 
egy Erch nevű kelta törzsfőnökről kapta. A későrézkor, korai bronzkor határán számos 
népcsoport jelent meg a Duna nyugati partjáig nyúló területen, eltérő színvonalat és 
sajátosságokat mutató kultúrával. Az I. században itt megtelepedett illír-kelta eraviszkuszok 
az őslakosságnál jóval fejlettebb gazdasági életet honosítottak meg. A régészeti ásatásokkal 
felszínre került bronzkori, kelta, illetve római kori tárgyi emlékek mind arról tanúskodnak, 
hogy a lakosságot a jó minőségű, öntözhető föld vonzotta a településre. A bronzkor embere, 
a rómaiak, a kelták a Mezőföld lakhatásra alkalmas, lösszel fedett részein telepedtek le. Erről 
tanúskodnak a Felsőcikola környéki halastavak mentén, a cikolai dombokon, legelőkön feltárt 
régészeti emlékek is. A népvándorlás-, a honfoglalás- és az Árpád-kori leletek is itt kerültek 
elő. A település a török alatt elpusztult, sokáig pusztaság, de a XVII. század első harmada 
végén újra benépesült. 

A II. században a közeli Matrica (Százhalombatta) és Intercisa (Dunaújváros) közötti dunai 
limes részeként katonai táborok védték a barbár népek rohamaival szemben. A dunai 
védelmi rendszer összeomlása után nem alakult ki maradandó államalakulat a Kárpát-
medencében. A Csepel-szigeten megtelepülő honfoglaló magyar törzsek és nemzetségek a 
Dunán átkelve 896 táján érték el Ercsi területét. A település történetének első írásos emléke 
az Árpád-korból származik. A Szent István által alapított Bakonybéli apátság javai között 
1037-ben megemlítik az ercsi halászatot is. III. István uralkodása alatt Tamás nádor 
monostort építtetett a Duna bal partján, amely nevét Szt. Miklósról kapta. A XIII. század 
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elején Ercsi már apátság volt, amelyet kezdetben a bencések majd a ciszterciták birtokoltak. 
A XIV. század eleje óta többször változott a falu neve. Oklevelekben 1303-ban Erchey, 
1318-ban Erche, 1331-ben Erchy nevekkel találkozhatunk. 1456-ban a települést Erch, a 
török időkben Armancsa, a XVIII. század közepén Ertsi, Ercsu, Erchi, majd a 19. században 
Ercsény néven említik. A kezdetben teljesen magyarlakta községben csoportosan telepedtek 
le a római katolikus rácok. Munkájuk jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a község 
gyors ütemben fejlődött, s egyike lett a 170 dunántúli mezővárosnak. Jövedelmező volt a 
földművelés, az állattenyésztés, de sok család számára jelentett megélhetési forrást a 
halászat. A megtermelt gabonát vízimalmok őrölték meg. Hajók kötöttek ki, az uszályok, 
dereglyék jelentős áruforgalmat bonyolítottak le. A mohácsi csatába vonuló seregével II. 
Lajos megpihent a község határában, ennek emlékére az utókor táblát állított. A török korban 
Erdzsin szandzsák bej Allah iránti tiszteletből palánkvárat építtetett, s 200 janicsárja a 
Budára vezető utat őrizte.  

Az 1800-as évek elejétől kedvező fordulat következett be, s a gyors ütemben fejlődő Ercsi 
hamarosan mezővárosi rangra emelkedett. Kiváltságos jogai voltak: 3 országos vásár, illetve 
hetenként 1-2 napon piac tartása. A piacközpontban közvetítő kereskedelem folyt, amelyet 
fejlett kézműves ipar egészített ki. A község gazdasági életének legjelentősebb tényezője az 
uradalom volt. A századfordulón Ercsi már fejlett iparral rendelkezett, a céhekbe tömörült 
mesterek száma 1828-ban meghaladta az ötvenet.  

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentősebb eseményei elkerülték Ercsit, 
csupán átvonulások és beszállásolások történtek. Ekkor már a Sina bárók birtoka volt Ercsi, 
s a kiegyezés után a gazdasági fejlődés természeti csapások következtében lelassult. A 
kifejezetten agrárjellegű mezővárosban egyre nagyobb helyet kaptak a céhek, jó hírnévnek 
örvendett az Ercsi és Érdi Becsületes Molnár és Pék Czéhek szervezete. A legjelentősebb a 
vízimolnárok céhe volt, hiszen több mint 70 vízimalom kerekét hajtotta a Duna. Mint folyami 
kikötő számottevő személy és teherforgalmat lebonyolító vízparti mezővárosként volt ismert. 

 

A Mapire rendszerről (http://mapire.eu/hu) letölthető Habsburg birodalmi történeti térképek 
tanúsága szerint a XIX. században is jelentős tájszerkezeti elem volt a település melett 
haladó Duna vonala. 

Az 1869-es térképen már megjelenik a vasút is, mint táj- és térszerkezet képző elem. 
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Első katonai felmérés, 1763-1784 között készített jozefiniánus topográfiai térkép 

 

 

Második katonai felmérés, 1806-1869 között készített franciskánus topográfiai térkép 
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Magyar Királyság (1869-1887) 

 

Kezdetben a mai településközpont köré épültek a szórványos telepszerű épületegyüttesek, 
amelyek a XIX század végére épültek egybe. Ercsi lakossága az utóbbi 100 évben 
növekedett rohamosan. 

 

Tájhasználat, tájszerkezet 

Ercsi igazgatási területén a tájhasználatot a mezőgazdasági termelés, azon belül a 
szántóföldi növénytermesztés határozza meg. Az összefüggő mezőgazdasági területeket 
néhány erdőfolt, a belterülettől sugarasan kiágazó közutak, dűlőutak, vasútvonalak 
szabdalják fel.  

 

Ercsi Fejér megye területén az Érd-Ercsi-hátság kistájon helyezkedik el. A kistáj mérsékelten 
meleg és száraz éghajlatú. A kistáj Ercsit magában foglaló déli része hullámos síkság 
orográfiai domborzattípusba sorolható. Völgyekkel és medencékkel tagolt felszínének 
jellegzetes domborzati formái eróziós-deráziós folyamtokkal jöttek létre, és jelentős szerep 
jutott a szerkezeti mozgásoknak is. 

A kistáj túlnyomó többségét a löszös üledékeken képződött, kedvező mezőgazdasági 
adottságú, termékeny mészlepedékes csernozjom talajok alkotják. A csernozjom talajok 
nagy része településterület, szántóként csak kis részük hasznosítható. A másik fő talajtípus 
Ercsi környékén a réti öntéstalaj, mely vályog mechanikai összetételű, csupán kis hányaduk 
használható szántóként, mert jelentős a települések és a vízjárta területek kiterjedése. 

A következő táblázat Ercsi város földrészlet statisztikáját mutatja. 

 

13. ábra: Földrészlet statisztikai m űvelési áganként 

 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartás 
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Tájképi szempontból kiemelendő a határban levő fasorok, mezsgyék rendszere, ami a táj 
változatossága mellett a termőföld védelmét is szolgálja. Az erdősültség aránya kedvező, 
hiszen az erdővel fedett alrészletek nagysága a 441 ha. A termőhelyi adottságokkal kiválóak, 
a mezőgazdasági művelésre kiválóan alkalmas domborzati viszonyokkal is megfelelőek. A 
gyümölcstermesztés Ercsi területén nem jelentős, azonban több új telepítésű gyümölcsös 
bizonyítja, hogy ez az agrárágazat fejlődő stádiumban van. 
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12. térkép: A település környékének tájhasználati t érképe 

 

Forrás: Corine 

 

A település külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa 
szerint a következőképpen jellemezhető: 

A város beépített területét jellemzően elsődlegesen mezőgazdasági terültek veszik körül 
jelentős természetes növényzettel. A beépített területbe beékelődve látjuk a vasúthálózat 
területét. Ipari-kereskedelmi terület a városközpontban és a település szélén is található. A 
vízfolyások környezetében a Ny-i településrészen is előfordulnak legelőterületek 

 

� Védett, védend ő táji és természeti értékek, területek 
 

1.1.1.17. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezel endő területek 
 

Országos jelent őségű tájképvédelmi terület övezete 

A településen a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként ökológiai folyosó halad keresztül. Ercsi 
és térsége a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. Ercsi 
közigazgatási területét is érintő, a helyi jelentőségű természeti értéken kívül nemzeti 
jelentőségű védett értékek is találhatók. Ercsiben ex lege védett terület (láp, kunhalom, 
szikestó) illetve ex lege védett források nem találhatók.  

 

Ercsiben található nemzetközi jelentőségű területek a NATURA 2000 - európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek és a Nemzeti ökológiai hálózati 
területek. 

 

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek egy olyan összefüggő európai 
ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhely típusok, vadon élő 
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állat és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és 
hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. 
Ercsi gazdag élővilága és bizonyos területi egységei NATURA 2000 védelme alá tartoznak, 
valamint a településen a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként ökológiai folyosó halad 
keresztül. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet kategóriába sorolható 
tehát az érintett környezet. 

 

13. térkép: Természeti oltalom alatt álló területek  

 

Forrás: Ercsi Települési Környezetvédelmi Programja 

 

Térségi jelent őségű tájképvédelmi terület 

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete azokat a térségi szempontból jelentős 
területeket tartalmazza, amelyeket a megye területrendezési terve az országos jelentőségű 
tájképvédelmi területen kívül védeni kíván. A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetébe tartozó területek védelme érdekében a törvény a területfelhasználási kategóriák 
kijelölésére, valamint a bányászati tevékenységre és a közműrendszerek elhelyezésére 
állapít meg szabályokat. Meghatározza ezen túl a településrendezés eszközeiben 
alkalmazandó szabályokat, melyek az övezet települési szintű lehatárolását és védelmét 
biztosítják. 

(Megjegyezzük, hogy az OTrT módosítását az övezetek tekintetében a Fejér megyei 
területrendezési terv még nem követte le. Az alábbi térképrészlet tehát nincs összhangban 
az OTrT-vel.)   
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1.1.1.18. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi ol talom alatt álló vagy 
védelemre tervezett terület, érték, emlék 

 

Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló terü letek a településen 

• Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen nem lettek 
kijelölve. Natura 2000 területeket az előző fejezetben szereplő ábra mutatja be. 
 
 

Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló terület ek a településen 

• Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területeket az előző fejezetben szereplő 
ábra mutatja be. 
 

 

1.1.1.19. Ökológiai hálózat 
 

Az ökológiai hálózat a természetes és természetközeli élőhelyek rendszere, amely az 
élőhelyek közötti ökológiai folyosók által biztosított biológiai kapcsolattal elősegíti a fajok 
vándorlását, terjedését és ez által a biológiai diverzitás megőrzését. Az országos ökológiai 
hálózat övezetben a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium és a nemzeti parkok 
igazgatóságainak adatszolgáltatása alapján magterület, ökológiai folyosó és pufferterület 
megyei övezeteket kell kijelölni. 

Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN 
szervezésében. Az ökológiai hálózat funkcionális elemei: 

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális 
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő 
életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. 

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai 
folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben 
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a 
természet közeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és 
folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól. 

 A településen a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként ökológiai folyosó halad keresztül. Az 
alábbi térképrészlet az OTrT-ben kijelölt ökológiai folyó települést érintő szakaszát 
tartalmazza, az ezt követő térképrészlet pedig a megyei területrendezési terv releváns 
részlete. 
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14. térkép: Ökológiai folyosók  

 

Forrás: OTrT 

 

Helyi jelent őségű védett természeti terület: 

Az országos védelemre nem tervezett és törvény ereje által sem védett területek közül 
számos természeti, illetve ökológiai értékekben gazdag. Ezen területek védelmét helyi 
természetvédelmi területek kialakításával, illetve a területhasználatok ökológiai védelmet 
biztosító szabályozásával lehet elérni. A természeti védelem kialakítása megkönnyíti a 
tájvédelmi, művelési ág váltási javaslatok végrehajtását, ezáltal lehetővé teszi az élőhelyek 
rehabilitálását, ökológiai, illetve zöld folyosó kialakítását. A helyi védettségekkel a táj fontos 
elemeinek a fennmaradása biztosítható. 

Ercsi város helyi jelentőségű természeti emlékeit a helyi jelentőségű természeti emlék 
védetté nyilvánításáról szóló 44/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet tartalmazza.  

A rendelet által védetté nyilvánított természeti érték a helyi Kocsányos tölgy (Quercus robur). 
Termőhelye Ercsi határában, a Kis-Duna sziget ÉK-i sarkán található. A védetté nyilvánítást 
közel 200 éves kora indokolta, amely országos szinten is ritkaságnak számít. A fa törzsének 
kerülete mellmagasságban kb. 517 cm, magassága kb. 15 m. 

A településszerkezeti terv természeti területeket (Tt) és helyi jelentőségű természeti 
területeket (ht) jelöl ki a Duna környezetében. 

 

� Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 
 

Ercsi közigazgatási területének jelentős részét települési területek (belterületek) foglalják el. 
A központi belterület a főközlekedési utak csomópontjában alakult ki. 

A lakóterületi és gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva 
folyamatosan növekszik és tovább fog növekedni a települési terület (a központi belterület). 
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A szerkezeti terv az új beépítésre szánt területek kijelölésénél figyelembe vette a tervezett 
úthálózat szerkezet-átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve 
védelemre tervezett természeti területek helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek 
a beavatkozások. 

A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el, 
természet közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése során 
szükséges a települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek összenövésének 
megakadályozása, az ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása. 

A termőföld védelem, a tájkarakter megőrzése, az ökológiai hálózat fejlesztése érdekében 
mezőgazdasági területeket a szerkezeti terv jól elhatárolható egységekre tagolja. A 
szerkezeti terv biztosítja a Natura 2000 élőhelyvédelmi terület védelmét is. A Natura 2000 
által érintett területek helyrajzi számai az alábbiak: 036, 037a-b, 038/1-2, 039, 040, 058/1-4, 
062/1, 063/1, 063/2a, /2b, 064/1-2, 069a-b, 070, 071, 072a-b, 073/1-2, 074, 076/1a, /1b, /1c, 
/1d, /1f, /1g, /2, 077/1a, /1c, /1d, /2, 078, 0273, 0280/5a, 0280/5b, 0281, 0282, 0283a-d hrsz. 
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A zöldfelületi rendszer vizsgálata 
 

Minden település életében és fenntartható fejlődésben meghatározó szerepet tölt be a 
zöldterületi ellátottság, ezen keresztül az ökológiai adottságában, továbbá a lakosság 
közérzetének, egészségi állapotának és komfort érzetének kialakításában. A város 
szempontjából még egyéb fontos szempontok is felmerülnek a zöldfelület tekintetében, 
nevezetesen a talajvízszint, a por (városon áthaladó gépkocsi forgalom), a zaj (a vasútvonal 
igen jelentős személy- és tehervonat forgalom) következtében. Nem elhanyagolható 
szempont a zöldfelületek szerepe a helyi mikroklíma fenntartásában és a légszennyezés 
csökkentésében. 

Ercsi zöldfelületi fedettsége kedvező. A vízfolyások menti zöldfelületeken túl a belterületen is 
találunk tereket, parkokat, fasorokat, ligetes és gyepes területeket. Nagyobb zöldfelületet 
képez a Sportpálya, a Temető, valamint a Duna-parti terület. Az intézmények és a családi 
házak kertjei, a gyümölcsösök szintén növelik a zöldfelületi lefedettséget. Ercsi összes 
zöldterülete a KSH adatszolgáltatása alapján jelentősnek mondható, azonban a játszóterek, 
tornapályák, pihenőhelyek területe a településen sajnos nem képvisel nagy arányt.  

A város táji, illetve természeti adottságainak mai állapotára a nagymértékű emberi 
beavatkozások, illetve ezek átalakító hatásai jellemzőek. Ennek ellenére a városban a tájra 
eredetileg jellemző természetföldrajzi adottságoknak néhány értékes reliktuma megtalálható, 
melyek napjainkban – nagyrészt már védett – természeti értékek. 

A településen az egy lakosra jutó zöldfelület nagysága KSH adatok szerint 5,4 m2. A 
zöldfelületek kialakításának szabályozását az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. 
(X.2.) Kt. sz. rendelete tartalmazza. 

 

� A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 

Ercsi területén a KSH adatai szerint az összes zöldterület nagysága 2008-ban 40.182 m2 
volt, míg 2014-ben ugyanezen mutató értéke meghaladta a 70 ezer négyzetmétert (72.288 
m2). 

 

1.1.1.20. Szerkezeti, kondícionáló szempontból lény eges, a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

 

A legjelentősebb városi zöldfelület a Duna-parti részen, a 166/3, 167, 166/5 hrsz. területen 
található, amely egyben a város legnagyobb egybefüggő közterületi zöld területe, mintegy 
3,2 ha nagyságú. A terület parkként üzemel, egy viszonylag új és modern játszótér (5 éves) 
található rajta, valamint padok. A park részben fásított, túlnyomórészt füves, de alapvetően 
felújításra szorul. Jelenleg számos városi rendezvénynek ad helyszínt. 
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A terület mellett, a Duna-parton található a régi kikötő és csónakház, mely szintén felújításra 
szorul. A csónakháztól délre található önkormányzati tulajdonú ingatlan Natura 2000 terület, 
illetőleg az Országos Ökológiai Hálózat része. Ezért itt építési tevékenység az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendeletben meghatározott feltételek mellett végezhető. 

A 923-as hrsz.-en található mintegy 1000 m2-es terület (Szt. István tér) a Belvárosban 
található, jelenleg alulhasznosított zöld terület néhány paddal és egy koronát ábrázoló köztéri 
alkotással.  

Ugyancsak jelentős zöldfelületnek mondható a 977-es hrsz.-en található, mintegy 2.200 m2-
es terület (Petőfi tér), amely szintén a Belvárosban található és az előzőhöz hasonlóan, 
alulhasznosított zöld területként értelmezhetjük, padokkal és egy Petőfi Sándort ábrázoló 
szoborral.  

 

1.1.1.21. Zöldfelületi ellátottság értékelése 
 

Összességében elmondható, hogy a település zöldfelületi lefedettsége viszonylag kedvező, 
azonban a közhasználatú parkok területe nem kielégítő és állapota, valamint kialakítása sem 
felel meg a város és a kor igényeinek. A szakszerű fenntartásuk mellett a növényállomány 
összetétele, állapota, a parkosított felületek kiépítettsége javításra, felújításra, esetenként 
továbbfejlesztésre szorul. A zöldterületek fejlesztése, minőségének javítása és 
elérhetőségük javítása szükséges tehát a közeljövőben. 
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� A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 
 

Az utcákon elültetett fák esetében a telektulajdonosok igen sok esetben nem számolnak a fa 
növekedésével, formájával. A kifejlett fa sokszor az utcán húzódó villanyvezeték közelébe 
kerül, balesetveszélyessé válik. A baleset elkerülése érdekében az áramszolgáltató ilyen 
esetekben csonkolja a fát, ami a fa küllemének torzulásához, esetleg pusztulásához 
vezethet. Számos esetben ez a helyzet a lakos és a szolgáltató elmérgesedett viszonyához 
vezet. 

Hasonló okok vezetnek a közlekedési konfliktusokhoz az autós és lakó között a fák miatt be 
nem látható útkereszteződés esetében. Nehezen lehet sokszor rávenni a telektulajdonost, 
hogy a beláthatóságot akadályozó, vagy megnehezítő faágak kerüljenek eltávolításra. 
Különösen problematikus az ügy, amikor gyümölcstermő fák esetében merül fel ez. 

A nem megfelelő közlekedési útfelület is konfliktusokhoz vezet. Az árok és az útfelület 
(útkorona) közötti, gondozott füves zöld terület is számos esetben vezet vitához. Eső, sáros 
időben sokszor az autós szándékosan, vagy véletlenül ráhajt a gondozott gyepre a sáros 
vagy rosszul járható úttest miatt. Megrongálja ezzel a gondozott területet. 

Az esetlegesen felmerülő konfliktusok és problémák elkerülés érdekében célszerű fokozottan 
odafigyelni a fatelepítésekre a település utcáiban és közterületein. Szabályozni kell a 
telepítés, a fa faj választékot, el kell kerülni az egysíkúságot. Mindenképpen szakember 
bevonásával történjen a már meglévő faállomány és zöldfelület, a megtartandó fa és cserje 
állomány szakszerű kezelése, megtartása. Ajánlani lehet, hogy a város rendelkezzen fásítási 
és felújítási tervvel, zöldterület fejlesztési stratégiával mind mennyiségi, mind minőségi 
fejlesztésre tekintettel. 
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Az épített környezet vizsgálata  
 

� A területfelhasználás vizsgálata 
 

1.1.1.22. Településszerkezet történeti kialakulása,  a településszerkezet vizsgálata 
és helyi sajátosságok vizsgálata 

Ercsi a legősibb helynevek egyike, amely a feljegyzések szerint már 2000 éve lakott terület 
volt. Nevét a szájhagyomány szerint egy Erch-Ercs nevű, avar törzsfőnökről kapta. A 
későrézkor-kora és középbronzkor határán számos népcsoport jelent meg a Duna nyugati 
partjáig nyúló területen, eltérő színvonalat és sajátosságokat mutató kultúrával. Az I. 
században itt megtelepedett illír-kelta eraviszkuszok az őslakosságnál jóval fejlettebb 
gazdasági életet honosítottak meg. A II. században az Ercsi északi határában lévő Matrica 
és délre Vetus Salina (Adony) majd Intercisa (Dunaújváros) közötti dunai limes részeként 
római katonai táborok védték a barbár népek támadásaival szemben a római provincia 
Pannónia határát. A véderősítés maradványai, helyi nevén, a „Római sáncok” néhol még 
fellelhetők. A dunai védelmi rendszer összeomlása után nem alakult ki maradandó 
államalakulat a Kárpát-medencében. Ercsinek, a magyar honfoglalást megelőző, 
népességben gazdag és változatos életéről a székesfehérvári Szent István király és a 
budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött sokrétű leletanyag tanúskodik.  

A Csepel-szigeten megtelepülő honfoglaló magyar törzsek és nemzetségek a Dunán átkelve 
896 táján érték el Ercsi területét. A település történetének első írásos emléke az Árpád-
korból származik. A Szent István által alapított Bakonybéli apátság javadalmai között 1037-
ben megemlítik az ercsi halászatot is. III. István uralkodása alatt Tamás nádor Szent Miklós 
tiszteletére bencés monostort építtetett 1166-ban a Duna bal partján, az akkori Ercsi 
szigeten, melyet egy kis Duna-ág választott el a Csepel-szigettől.  

A XIII. sz. elején a monostor már apátság volt, amelyet kezdetben bencések majd a 
ciszterciták lakták, de az Árpád-házi királyoknak is gyakran volt tartózkodási helyük. IV. Béla 
és fia V. István is innét keltezett és kiadott hártyaokiratokat. A tatárjárás is, de a törökdúlás 
végleg megpecsételte a monostor sorsát, falai romba dőltek, lakói elpusztultak vagy 
elmenekültek. Az ercsi apátság címében ma is él, falaiból épült Szigetújfalu temploma, 
romjai a mai révháztól Pest felé kb. 300 m-re még az 1960-as évekig hirdették egykori 
fényét. 

1526-ban a mohácsi csatába vonuló II. Lajos seregével három napot pihent Ercsiben itt is 
várva a hozzá csatlakozó csapatokat. Ennek emlékére táblát állított az emlékező utókor, a 
mohácsi csata 400. évfordulóján 1926-ban. Az egyre inkább elnéptelenedő faluba és 
környékére 1629-30-ban boszniai ferencesek pasztorálásával, Szigeti Lukács és Tamás 
Vajda (magyarra fordított délszláv nevek) vezetésével katolikus rácok (horvátok, bosnyákok, 
dalmátok) telepedtek le. Munkájuk jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a falu gyors 
ütemben fejlődésnek indult, és egyike lett a 170 dunántúli mezővárosnak 1638-ban. A 
betelepült rácok a falut Ercsin-nek nevezik.  
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1690-ben ismét nagy hullámban érkeztek délről menekülő délszlávok ferencesek 
vezetésével, és telepedtek le Ercsiben is. 1698-ban egy év alatt felépítették Ercsi első 
templomát a Duna-parton, gyűjtésből, országos adakozásból. Megművelték az elhanyagolt 
földeket újrahonosították az állattenyésztést és a szőlőtermesztést. Helyreállították a 
vízimalmokat, megindult a halászat és a kereskedelem. 1762-67-ben gr. Szapáry Péter 
főgenerális új templomot építtetett a település legmagasabb dombján Nagyboldogasszony 
tiszteletére későbarokk, (de már több helyen copf és rokokó) stílusban.  

Az 1780-as években kétezer körül mozgó népességszám a századfordulótól fokozatosan 
emelkedett, és 1830 körül meghaladta a négyezret. Szapáry Péter lányát Juliannát br. Lilien 
József osztrák lovaskapitány vette feleségül, és jutott az ercsi uradalmi birtokhoz. Nevéhez 
fűződik az angol mintára szervezett jól működő racionalizált gazdálkodás. Hatalmas uradalmi 
épületek (magtárak, üzemek, középületek, lakóházak) épültek, a munkaerőt igyekezett 
helyhez kötni ezért a belterületen (Belmajor) és a pusztákon cselédházakat, istállókat, 
pajtákat építtetett. Kialakultak az uradalmi szervezet keretei, puszták, majorok, tanyák, az 
intézők irányításával. 

A Lilien uradalom az 1830-as évektől kezdve szesz- és likőrgyártás kapcsán foglalkozott 
cukorgyártással is. Később br. Eötvös Ignác gazdaságában is működött egy kiskapacitású 
burgonyacukor és keményítőgyár. Ennek a gyors fellendülésnek köszönhetően 1800-től 
Ercsi ismét mezőváros lett. Kiváltságos jogai voltak, három országos vásár, illetve hetenként 
1-2 napon piac tartása. A céhekbe tömörült mesterek száma meghaladta az ötvenet. 
Jelentős települése lett a megyének, mint folyami kikötő, számottevő személy- és 
teherforgalmat bonyolított le. 

A századfordulótól 1945-ig a község sorsa szorosan összefüggött a Wimpffen grófi család és 
uradalmának történetével. A népesség foglalkozás szerinti megoszlásában továbbra is az 
agrár jelleg dominált, de jelentős szerephez jutottak a céhek és a dunai vízimolnárok.  

Gr. Wimpffen Siegfrid katolikus templomot építtetett historizáló stílusban Göböljárás 
majorban, a mai Besnyőn. Az 1910-es években olasz mesteremberek vezetésével nyeri el 
mai formáját a rendkívül gazdag díszítésű ercsi templombelső. 1912-ben elkészült Közép-
Európa legkorszerűbb cukorgyára. Az építtető részvénytársaság döntését befolyásolta a 
Duna közelsége, a cukorrépa termesztésre alkalmas feltételek, és a sok munkaerő.  

Az I. világháború hadszíntereire Ercsiből 1100-an vonultak be, legtöbben a székesfehérvári 
17-es és 69-es gyalogsági laktanyába. Az ercsi kastélyban hadikórházat rendeztetett be a 
grófi család és rendszeresen ellátta a hadbavonultak családját, az özvegyeket, árvákat. 
Ezért a nagybecsű cselekedetükért kapták a „kegyúr”-i címet. A háború után a cukorgyár már 
átlagban 306 főnek tudott munkát adni. A két világháború között fellendült a gazdasági és 
kulturális élet. 1926-ban államilag segélyezett községi koedukált Polgári fiú- és leányiskola 
épült, mely rendeltetésének legmagasabb fokát töltötte be 1948-ig. A cukorgyár 
támogatásával fellendül a sportélet, és megteremtik a lehetőségét – hajóállomás, strand, 
zenés vendéglő – egy fővárosiak által felkeresett kirándulóhelynek az ercsi Duna-parton. A 
II. világháború hatalmas csapást mért a községre, és hosszú időre megállította Ercsit a 
fejlődés útján. Ercsi évtizedekig nem tudta kiheverni a háború okozta károkat.  
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A cukorgyárat 1948-ban államosították. A rákövetkező években folyamatosan fejlesztették a 
technológiát, korszerűsítették a berendezéseket, csökkentették a fizikai munkát. Az üzemben 
az állandó munkaerő foglalkoztatása mellet kampány idején idénymunkások is dolgoztak. 

A község oktatásához szorosan hozzátartozik a kulturális élet. 1962-re a község lakói 
társadalmi munkában felépítettek egy 400 fős színházteremmel rendelkező művelődési 
házat. A házban kapott helyet a ma 22.000 kötetet tartalmazó városi könyvtár is. A 
Helyőrségi Klub sokáig zárt intézmény volt, de a 70-es évek végétől igen komoly kulturális és 
közművelődési tevékenységet végzett. Itt alakult meg a Szapáry Péter Honismereti Szakkör 
1994-ben, és a helyi ráchorvát nemzetiséget összefogó Ercsi Rác Klub. Itt működött az Ercsi 
Gazdakör is. Ercsi sportéletét meghatározza, hogy 1993-ban felépült a Sportcsarnok és a 
tanuszoda. 

Egy település szerkezetének kialakulását és fejlődését a fent bemutatottak mellett 
alapvetően meghatározza a domborzat, a kialakult országutak szerepe. 

A település 11 db tradicionális városrészből tevődik össze: 

• Központ 
• Belmajor 
• Tótlik 
• Tiszti ltp. 
• Búzavirág utcai ltp. 
• Savanyúrét 
• Dunapart 
• Cukorgyári ltp. 
• Sinatelep 
• Ipari park 
• Kis Duna 

 

1.1.1.23. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
 

Ercsi Város közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (beépített és 
további beépítésre kerülő) és beépítésre nem szánt területekre tagozódik. A beépítésre 
szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a belterület (meglévő és tervezett bővítés). A 
beépítésre nem szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület. 

 

A beépült területek szerkezeti rendszere jelentősebb beavatkozást nem igényel, csupán az 
úthálózat fejlesztendő a rosszul ellátott területeken, illetve a tervezett új, beépítésre szánt 
területeken. A meglévő forgalmi és gyűjtőutak rendszere kisebb beavatkozást, átépítést tesz 
szükségessé a lakóutcák kiépítésében, illetve a belterület bővítési területek feltárásánál 
jelentkeznek hasonló igények. 
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A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános 
jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület felhasználási 
egységekre tagolódnak: 

• Lakóterületek: 
o a/1. Nagyvárosias lakóterület, 
o a/2. Kisvárosias lakóterület, 
o a/2. Kertvárosias lakóterület, 
o a/3. Falusias lakóterület. 

• Gazdasági területek: 
o b/1. Kereskedelmi szolgáltató terület, 
o b/2. Ipari – gazdasági terület. 

• Különleges területek: 
o c/1. Sportterület, 
o c/2. Temető (meglevő) 
o c/3. Temető (tervezett: külterületen) 

• Településközpont vegyes területek 
o d/1. Városközpont területe, 
o d/2. Városrészközpontok, alközpontok területe, 
o d/3. Egyéb, jellemzően intézmény elhelyezésre szolgáló területek, 

• Üdülőterületek 
o e/1. Üdülőházas üdülőterületek, 
o e/2. Hétvégi házas üdülőterületek. 

 

Az egyes területtípusok településen elfoglalt nagyságát az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

11. táblázat: A településszerkezeti tervben rögzíte tt területmérleg 

Terület-felhasználási kategória 
Összesen 

(ha) 

Lakóterületek:  

- falusias lakóterület 44,7 

- kertvárosias lakóterület 352,9 

- kisvárosias lakóterület 13,6 

Településközpont vegyes terület 69,7 

Gazdasági területek:  

- kereskedemi-szolgáltató gazdasági 
terület 

144,8 

- ipari gazdasági terület 360 

Üdül őterületek  
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- üdülőházas üdülőterület 16,2 

- hétvégi házas üdülőterület 18,2 

Különleges terület 17,6 

Közlekedési terület 267 

Zöldterület (közpark) 13,8 

Erdőterület 610,4 

Mezőgazdasági terület 4111,6 

Vízgazdálkodási terület 490,4 

Összesen: 6530,9 

Forrás: Ercsi Területrendezési Terve  

 

A településszerkezet területi jellegű fejlesztése az önálló gazdasággal rendelkező, 
turisztikailag vonzó, kellemes életteret nyújtó település jövőképének elérése érdekében, a 
város különböző területrészein indokolt: 
 

1. Belterületbe vonásra kijelölt lakóterület fejles ztésre szánt részek: 
• a Váli úti dűlő déli része, valamint a Sinatelepnél: 
• a Váli úti dűlő déli jelenlegi belterülethez csatlakozó részét, 
• a 0177/1 és a 0177/2 hrsz-ú ingatlanokat, 
• a cukorgyári területtől délre, a vízmű-telep mellett meglevő lakóterületi sávot 
• a Sinatelepi belterülethez úttal délnyugati irányból csatlakozó meglevő lakóterületet, a 

Külső Sinatelepet. 
• Sinatelep D-i részén lévő kertes mezőgazdasági területek. 

 
2. Lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt terület ek a jelenlegi belterületi határon 

belül : 
• a Dózsa Gy. út északi oldalán lehetséges tömbbelső feltárások, 
• a Panoráma u. – Lejtősor alatt levő tömb, 
• a Határ u-tól északra levő (volt vásártéri) területen, 
• a hrsz 2450 volt sportpálya területén, 
• részben a volt laktanya területén két területegységben, 
• a Tótlik településrész északi és nyugati részének feltárása. 

 
3. Gazdasági területként belterület bevonása javaso lt 
• az Ipari Park területét és dél-délkeleti bővítési területe, a 6-os főút keleti oldalán, 
• az ipari park távlati bővítési területét ipari tartalék területeként, a 6-os főút nyugati 

oldalán, 
• a martonvásári út északi és déli oldalán kijelölt, vasútvonalhoz, illetve cukorgyári 

területhez 
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• csatlakozó területeket kereskedelmi szolgáltató, illetőleg iparterületi fejlesztési 
területként 

 
4. Gazdasági területként fejlesztés céljára kijelöl t terület a jelenlegi belterületi 

határon belül: 
• a volt cukorgyári terület, 
• a Rába-patak és a Battai út közti terület. 

 
5. Gazdasági területként fejlesztés céljára kijelöl t terület a jelenlegi belterületi 

határon kívül: 
• a martonvásári út É-i és D-i oldalán a Ráckeresztúri határnál 
• az anyaggödör területe 
• az új kombinált ciklusú földgázüzemű villamos erőmű területe 

 
6. Településközpont vegyes területként fejlesztés c éljára kijelölt terület a jelenlegi 

belterületi határon belül: 
• a 6-os út belterületi középső szakasza mentén, 
• a vasútállomás mellett, és 
• részben a volt laktanyák területe. 

 
7. Településközpont vegyes területi fejlesztés célj ára kijelölt területek a jelenlegi 

belterületi határon kívül: 
• a sinatelepi kastély D-i környezete 
• a külső Sinatelep É-i és középső része 

 
8. Üdül őterületi fejlesztés céljára kijelölt területek a je lenlegi belterületi határon 

kívül: 
• A Káros-tó mentén tervezetett üdülőterületek 

 
9. Különleges területként fejlesztés céljára kijelö lt terület a jelenlegi belterületi 

határon belül: 
• Részben a volt laktanyák területe 

 
10. Különleges területként fejlesztés céljára kijel ölt területek a jelenlegi belterületi 

határon kívül:  
• új temetőterületként az Eötvös sírkápolna melletti területen 
• a Sinatelep mellett a volt majorban levő kastély és környéke 
• a külső Sinatelep D-i részén lévő sport terület 

 

11. Zöldterületként belterület bevonásra: 
• a Duna-parti területsáv kompállomás környéki, Rába pataktól északra levő része. 
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1.1.1.24. Funkció vizsgálata 
 

12. táblázat: A különböz ő funkciók megjelenése Ercsiben 

funkció alfunkció intézmények 
megnevezése darabszám  

Humán 
funkciók 

bölcsőde, óvoda 
Napfény Óvoda 
Hétszínvirág Óvoda 

2 

alapfokú és középfokú 
iskola, szakoktatás 

Kossuth Lajos Általános 
Iskola 
Eötvös József Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
Kun László Gimnázium 
Ercsi Tagintézmény 

3 

egészségügyi ellátás Ercsi Járóbeteg-
szakellátó Egészségügyi 
Központ 

1 

szociális szakosított ellátás Idősek Otthona  1 
szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Szociális Szolgálat 
1 

Közösségi 
funkciók 

könyvtár Eötvös József 
Művelődési Ház és 
Könyvtár 

1 

színház, mozi - - 
múzeum Eötvös József 

Emlékmúzeum 
1 

szabadidőpark  1 
közösségi ház Eötvös József 

Művelődési Ház és 
Könyvtár 

1 

uszoda, strand Városi Sportcsarnok 1 
Igazgatási 
funkciók 

rendőrség Gárdonyi 
Rendőrkapitányság 
Ercsi Rendőrőrs 

1 

tűzoltóság - - 
okmányiroda Martonvásári Járási 

Hivatal Ercsi 
Kirendeltsége – 
Okmányiroda 

1 

önkormányzati hivatal Ercsi Város 
Önkormányzata 

1 

kormányablak Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ 
Ercsi Kirendeltség 

1 

Közlekedési 
funkciók 

autóbusz állomás - - 
vasútállomás Ercsi MÁV Vasútállomás 1 
benzinkút MOL benzinkút, magán 

benzinkút  
2 

repülőtér - - 
Gazdasági 
funkciók 

Ipartelep Ercsi Ipari Park 1 
mezőgazdasági üzemek - - 
piac Ercsi Termelői Piac 1 
pénzügyi szolgáltatók és 
bankok 

Erste Bank (csak 
bankautomata) 
Ercsi és Vidéke 

2 
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Takarékszövetkezet 
irodaház - - 
szálláshely - - 
vendéglátó egységek 7 vendéglátóhely 

3 cukrászda 
10 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

1.1.1.25. Alulhasznosított barnamez ős területek 
 

A településen találhatóak alulhasznosított területek, melyek hasznosítása, fejlesztése komoly 
településfejlesztési szándékként jelentkezik a város életében. 

 

Cukorgyár 

1912-ben alapította gróf Wimpffen Sigfrid és a Dunántúlon több cukorgyárral rendelkező 
Patzenhofer család az Ercsi Cukorgyárat. A két világháború és a gazdasági válság komoly 
megpróbáltatásokat jelentett a település számára. A nagy emberáldozatok mellett a 
gazdaság is komoly károkat szenvedett. A cukorgyár alig termelt, az uradalmi birtok pangott. 
A cukorgyárat 1948-ban államosították. A rákövetkező években folyamatosan fejlesztették a 
technológiát, korszerűsítették a berendezéseket, csökkentették a fizikai munkát. Az üzemben 
az állandó munkaerő foglalkoztatása mellet kampány idején idénymunkások is dolgoztak. Az 
akkor modern üzem a 60-as években élte virágkorát. Az Ercsi Cukorgyár eredeti 
tevékenységét 1997-ben fejezte be. A gyárat a hozzátartozó területekkel, épületekkel és 
közművekkel együtt a Magyar Cukor Rt, értékesítette. A cukorgyártás céljára alkalmas 
létesítmények és ipari infrastruktúra teljes egészében megmaradtak. Jelenleg a területen 
több vállalkozás tevékenykedik. E terület egyik prominens képviselője volt a BauMix Kft. A 
BauMix Kft. egy 1989-ben alapított építőipari kereskedelmi és hőszigetelő anyagok 
gyártásával foglalkozó magyar tulajdonú társaság. Magyarországon a piacvezető vállalatok 
közé tartozik a könnyűbeton alapanyagok gyártásában és kivitelezésében. A polisztirol 
alapanyagok feldolgozása, újrahasznosítása, a késztermékek gyártása és az új termékek 
fejlesztése a több ezer négyzetméter iparterülettel rendelkező Ercsiben lévő üzemben 
történt, amely egyben a vállalat kereskedelmi központja volt. A polisztirol hőszigetelő lapokat 
a pécsi leányvállalat készítette, értékesítését Ercsi irányította. A BauMix Kft. 2011. 
februárjában Ercsiben megszüntette tevékenységét. Azóta a terület hasznosítása nem 
rendezett.  

 

Volt laktanya 

Ercsi neve sokáig összefonódott a honvédséggel. Az önálló pontonos-hidász dandár 1950-
ben jött létre az MN 9618 Budafok Háros alakulat hivatásos és sorállományából, valamint a 
Táncsics Műszaki Tisztiiskola frissen végzett tisztjeiből és a bevonuló újoncokból. 
Októberben már Ercsibe, a félig kész laktanyába költöztek. A dandárt 1957-ben zászlóaljjá 
szervezték át, de az igazi fejlődés 1961-ben következett be, amikor Gilice Ferenc őrnagy 
parancsnoksága alatt ezred lett az alakulat. A megalakulás óta a laktanya sokat fejlődött, az 
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50 férőhelyes nőtlen szálló, a 75 férőhelyes óvoda, a modern tiszti lakótelep, a Helyőrségi 
Klub, a szolgáltatóház, a sportkomplexum és a felüljáró méltán reprezentálja a helyi katonai 
vezetés törekvéseit. Az alakulat jelentősen kivette a részét az ország és a település 
gazdaságának megsegítéséből is. A gyárépítések, a kőolaj- és földgázvezetékek fektetése, a 
fahidak létesítése és a Dunakiliti Vizierőmű mederfenekének burkolása tartozott többek 
között feladataik közé. A természeti katasztrófák - árvizek, jeges ár, tűzvész - elhárításában 
is jelentős érdemei voltak az alakulatnak. Az 1991. évi haderőreform következtében az 
alakulat az I. Katonai Kerület (Tata) alárendeltségébe került, majd 1995-től általános műszaki 
rendeltetésű és szervezésű műszaki ezreddé vált. 1997-ben a műszaki ezred felszámolása 
után pontonos zászlóaljat állítottak fel. 1999. február 28-án az alakulatot végleg felszámolták, 
így 48 év után Ercsiben minden katonai tevékenység megszűnt. 

A katonai tevékenység megszűnését követően 22 ha 2060 m2 össznagyságú terület maradt 
vissza két külön helyrajzi számon, melyeken több építmény is található. Ercsi Város 
Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzata alapján mindkét területet vegyes építési 
övezetbe tartozik. Mindkét területből az elmúlt időszakban részegységeket választottak le, 
amelyek önálló ingatlanként (volt klub és volt szálló) kerültek bejegyzésre, tulajdonosuk Ercsi 
Város Önkormányzata. Az ingatlanok többi része állami tulajdonban van. Az ingatlanon 
környezeti és tűzszerészeti felmérés nem történt. 

 

Kavicsbányák 

Ercsi közigazgatási területén belül több bányaterület található, melyeken jelenleg bányászati 
tevékenységet nem folytatnak. Ezeken a területeken régebben homok ill. kavicsbányászat 
folyt. 

 

Ipari Park 

Ercsi déli részén található a 48 ha területű Ipari park. Az Ipari park a 6-os számú főút és a 
Kis Duna között helyezkedik el. Az ipari Parkban telepedett le többek között a Musashi 
Hungary Ipari Kft. Az Ercsiben 2001 nyarán épült, 7.000 négyzetméter alapterületű gyár 
2002. év elején kezdte meg kormánymű-gömbcsuklók gyártását az AUDI számára. Még 
ugyanebben az évben megkezdődött az első vezérműtengely gyártó sor telepítése ahol 
2003-ban meg is indult a gyártás a FIAT dízel erőforrások számára. A 2008-ban kirobbant 
autóipari válság a Musashi Hungary működésére is jelentős hatással volt. Szintén említésre 
méltó cég volt az Ipari park területén a Food Express Hungary Kft, melyben naponta 500 
ezer darab ebéd gyártása történt 2007-től kezdődően. A 6-8 ezer négyzetméteres üzem az 
ipari parki területből 3 hektárt foglal el. A beruházó által felvett gazdasági potenciálját 
meghaladó hitel miatt 2009-ben megindult a Food Express Hungary Kft. felszámolása.  

 

A kijelölt iparterületen létesítendő új üzemek telepítéshez több beruházó vállalattal folynak 
tárgyalások, a terület jelenleg is alulhasznosított jellegű. 
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1.1.1.26.  Konfliktussal terhelt (szlömösödött, deg radálódott területek) 
 

Az önkormányzat szociális és bérlakás-állománya nem jelentős, a városban jelentkező lakás 
problémák megoldásában nem játszik jelentős szerepet.  

A bérlakásban élők mobilitása igen alacsony, emiatt a lakás mobilitás is csekély. A lakások 
állaga hagy kívánni valót maga után, többségében komfort nélküliek. A bérlők sok esetben 
nem fizetik a lakbért. 

A szociális bérlakásoknál is hasonló a helyzet azzal a különbséggel, hogy a bérlők ezeket a 
lakásokat „öröklakásnak” tekintik, s nem kívánnak kiköltözni belőlük. Azt is el kell azonban 
mondani, hogy sok esetben nincs lehetősége a bérlőnek másik (saját) ingatlanba költöznie. 
Ez nagyon megnehezíti az önkormányzat lakásgazdálkodását. Arra pedig nincs pénze az 
önkormányzatnak, hogy építtessen vagy vásároljon lakásokat segítendő a rászorulók 
lakáshoz jutását. 

 

Ercsiben a lakásállomány többsége magántulajdon. Vannak sajnos olyan családi házak, 
melyek állapota nagyon rossz. Az ezekben a házakban élők anyagi helyzete általában, még 
az önkormányzati támogatásokkal együtt sem nyújtanak fedezetet a házak rendbe tételére.  

Ercsiben, a statisztikai korábbi adatok alapján, Savanyúréten és további két területen is 
található szegregátum. Savanyúréten a romák/szegények aránya is jelentősen meghaladja a 
város egyéb területein élőkét. A terület spontán szegregációs terület, a kialakulásában az 
önkormányzat nem játszott szerepet. Itt lehetett az elmúlt évtizedekben olcsón ingatlant 
venni. A területen található házak magántulajdonban vannak. A kiterjedtsége néhány utcát 
jelent, ahol a házak állapota a városi átlaghoz képest rosszabb, a megközelíthetősége, 
közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-
egészségügyi jellemzői megegyeznek a város egyéb területeivel. Az úthálózat állapotán van 
még mit javítani, de ez sajnos a település más részeire is elmondható. 

 

� A telekstruktúra vizsgálata 
 

Ercsi város közigazgatási területének nagysága: 6531 ha, ebből belterület 3492 ha, a 
belterület aránya 53,4%. 

A földhivatali nyilvántartás szerint a szántó művelési ágú földrészlet aránya a legmagasabb a 
településen, az összes területnek mintegy 60 %-át teszi ki. A kivett művelési ágú területeken 
(1613ha) felül, jelentős még az erdő (441ha) és a gyep-legelő nagysága (501 ha). 
Megjelenik még viszonylag szerény méretben a gyümölcsös és a kertek is. 

Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült 

A következő táblázat Ercsi város földrészlet statisztikáját mutatja. A táblázatban részletesen 
bemutatásra kerülnek az egyes művelési ágba tartozó területek adatai, legkisebb, 
legnagyobb alrészleteinek nagyságai, az átlagos területnagyság szemléltetése mellett. 
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14. ábra: Földrészlet statisztikai m űvelési áganként 

 
Forrás: Önkormányzati nyilvántartás 

 

� Önkormányzati tulajdonkataszter 
 

Ercsi Város önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel. A vagyonkataszter vezetése 
kötelező önkormányzati feladat, melynek statisztikáját minden évben meg kell küldeni a 
Magyar Államkincstár részére. A vagyonkataszter tartalmazza az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanok részletes adatait. Ercsi önkormányzata a KATA WIN nevű 
programot alkalmazza. A vagyonkataszteri program segítségével az önkormányzat ingatlan 
tulajdoni változását át kell vezetni.  

A vagyonkataszterben az aktuális állapotnak megfelelően találhatóak meg az adatok az 
ingatlanok címére, helyrajzi számára, besorolására vonatkozóan, amely mellett az ingatlan 
adatairól, területéről és értékéről is tájékoztat az adatbázis. 

 

� Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérés e 
 

A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését 
megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése 
településrendezési eszközök megalapozása során történik. 

 

� Az építmények vizsgálata 
 

A városban található lakóházakkal kapcsolatban – különösen a társasházas, lakótelepi 
övezetek vonatkozásában – elmondható, hogy a település épületállományának jelentős 
része elöregedett, rossz műszaki állapotú. Ez az állítás érvényes a lakóházak és egyes 
középületek energetikai színvonalára is. 
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Lakóházak 

A település területén többnyire egyszintes családi házakat találunk, de az újabb építésűek 
között előfordulnak tetőtér-beépítéssel rendelkezők, sőt kétszintes családi házak is. A 
tetőkialakításuk jellemzően magastetős, a korábbiak kevés kivételtől eltekintve un „sátortetős 
kockaházak". A kétszintes családi házak között néhány lapostetős kialakítást is találni. 
Jellemző az előkertes beépítési mód. Az épületek állapota meglehetősen vegyes képet 
mutat. A szépen gondozott, karbantartott lakóházak éppen úgy előfordulnak, mint a 
műszakilag leromlott, vagy éppen be nem fejezett épületek. Az általános településképtől 
eltérő épülettípusok: 

A településen zömében családi házas jellegű épületek vannak, lakótelepi rész a régi „Tiszti 
lakótelep”, melynek területén korábban katonai szolgálati lakásokként funkcionáló épültek 
állnak. Az ingatlanok a 1566/1-9 és 1566/7 hrsz-ú területeken találhatóak, jellegüket tekintve 
szocreál stílusú kétszintes társasházak. A lakások mintegy 20 éve magánszemélyek részére 
értékesítésre kerültek. 

A másik lakótelep a Cukorgyári lakótelep elnevezésű területen található. A társasházak az 
1759 hrsz területen fekszenek, zömében maximum 2 emeletes, vagy földszintes épületek. 
Korukat tekintve a társasházak között találhatunk 100 éves építményt is, a legújabb mintegy 
30 éves. Koruknál és műszaki állapotuknál fogva a társasházak és lakások többsége 
felújításra szorulnak. A házakban lévő lakások korábban szolgálati lakások voltak, melyek – 
többnyire a cukorgyári dolgozók részére – értékesítésre kerültek kb. 20-25 éve.  

A harmadik társasházi övezet a városközpontban található a Búzavirág utca, és Toldi utca 
területén. Itt is maximum 2 emeletes társasházak találhatóak, egyikük sincs külső 
hőszigeteléssel ellátva, de ez jellemző az előző két helyszínen található épületek esetében 
is. 

A település legrégebbi része a Tótlik elnevezésű rész, ahol kb. 100 éves épületek 
találhatóak. A település többi részen található ingatlanok kb. 30-40 éves épületek, döntő 
többségben. A legelmaradottabb és legrosszabb állapotú ingatlanok a Savanyúrét 
elnevezésű településrészen találhatóak. Ez a terület egyben szegregátumként is 
azonosításra került a KSH adatai alapján. 

 

� Az épített környezet értékei 
 

1.1.1.27. Régészeti terület, védett régészeti terül et, régészeti érdek ű terület 
 

A Duna közelsége már az újkőkorban vándorlási útvonal részévé tette. Kisebb település volt 
itt a bronzkorban és a római korban is. A Csepel-szigeten megtelepülő honfoglaló magyar 
törzsek és nemzetségek a Dunán átkelve érték el Ercsi területét. A település történetének 
első írásos emléke az Árpád-korból származik. Ettől a kortól napjainkig megállapítható, hogy 
Ercsi település a történelem legtöbb időszakában lakott volt.  
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Az ismert ercsi lelőhelyek egy része a Duna magaspartján, illetve az ártérből csak 
kismértékben kiemelkedő magaslatokon helyezkedik el. A hasonló adottságú területek 
minden korban alkalmasak voltak az emberi megtelepedésre, ezért a folyam melletti magas 
part és a alacsonyabb fekvésű árvízmentes sáv 1-500 m szélességben bel- és külterületen 
egyaránt a jelenleg ismert régészeti lelőhelyeken kívüli részeken is régészeti érdekű terület. 
Ugyanez vonatkozik a Szentlászló-patak és a Váli-víz mindkét oldalát kísérő magaslatokra 
is. A folyamkotrásoknak és az utóbbi években megélénkülő víz alatti régészeti kutatásoknak 
köszönhetően a Dunában is több régészeti lelőhelyet, emléket fedeztek fel. Ezért a Duna 
medrének teljes ercsi szakasza is régészeti érdekű területnek tekinthető. 

Az alábbi táblázat a városban található régészeti lelőhelyeket azonosítja. 

 

13. táblázat: Régészeti lel őhelyek 

Azonosító  Lelőhelyszám  Név Védelem HRSZ 

32234 1 
Göböljáráspuszta 
- Bolondvár 

fokozottan 
védett 

03/11, 018/2, 0184/1, 02, 014 

21855 2 
Bajcsy-Zsilinszky 
út 

szakmai 183, 134, 25 

21856 3 Vízvári utca szakmai 264/2, 265, 266 

34280 4 Ipari park szakmai 08, 09, 022/4, 020/2, 2830 

38737 5 M6/56/Fejér szakmai 

0204/15, 0204/18, 0204/29, 0204/22, 
0204/30, 0204/31, 0204/32, 0204/26, 
0204/2, 0204/25, 0204/11, 0196/2, 
0189/5, 0189/6 

38738 6 M6/57/Fejér szakmai 
0206/1, 0206/6, 0206/7, 0206/8, 0206/9, 
0206/10, 0206/11, 0206/14, 0202 

48250 9 Nagytói-dűlő szakmai 0186/3, 0186/1, 0186/2 

57203 10 
Hegyoldal - Alsó-
dűlő I. szakmai 0189/6, 0191/25, 0191/24, 0190 

57554 11 Váli-víz 2. szakmai 

0144/54, 0144/55, 0144/56, 0144/57, 
0144/58, 0144/59, 0144/60, 0144/61, 
0144/62, 0144/63, 0144/64, 0144/65, 
0144/14, 0144/15, 0144/16, 0144/17, 
0144/18, 0144/19, 0144/20, 0144/21, 
0144/22 

66935 16 Cukor-hegyi-dűlő szakmai 
0146/13, 0146/14, 0146/15, 0146/16, 
0146/17, 0184/1, 0146/1, 0146/10, 
0146/11, 0146/12, 0146/9 

66937 17 Malontai dűlő D szakmai 0194/12, 0194/8 

72941 18 
Duna-melléki-
dűlő 

szakmai 077/1, 076/1 
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74239 19 Limesút szakmai 

0135, 0134, 0161, 0163, 0164/3, 0167, 
0159/1, 0158, 0157/1, 0159/2, 0159/5, 
0159/4, 0164/2, 0164/20, 0157/21, 0160, 
0157/22, 0157/18, 0157/11, 0171/19, 
0171/16, 0164/21, 0157/10, 0157/9, 
0157/8, 0157/7, 0157/6, 0164/15, 
0164/14, 0164/16, 0164/17, 0164/18, 
0164/13, 0171/18, 0170, 015/2, 0136, 
0263/2, 0277/6, 0277/2, 0268, 0263/3, 
0269, 0270/4, 0270/3, 0278, 0151/6, 
0151/5, 0164/10, 0164/9, 0164/11, 
0164/12, 0162/1, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 
0164/7, 0164/8, 2058, 1758/1, 2418/3, 
2406/2, 2453, 2454, 2409/1, 2408/2, 
2408/1, 2407/2, 2407/1, 2411, 2409/2, 
2412/5, 2412/2, 2412/3, 2412/4, 2418/2, 
2412/6, 2416/1, 2415, 2413, 2418/5, 
2414, 2416/3, 2418/4, 1483, 1484/1, 
1486, 1495/1, 1487/1, 1487/2, 1490, 
1491, 1494, 1496, 1498, 1471, 1475, 
1472, 2387/1, 2388/1, 2390/1, 2389/1, 
2386/1, 2385/1, 1050/1, 2419/2, 2419/4, 
2419/1, 2420/1, 2393/2, 2392, 1049/1, 
1021, 2391/1, 1053/1, 1052/1, 1051/1, 
1054/2, 2393/3, 1062, 1063, 1020, 
1056/1, 1055/1, 1061, 1058/1, 1057/1, 
1067, 1068, 1069, 1070/1, 1079, 1166, 
1167/1, 1167/2, 1169, 1173/3, 1173/4, 
1173/5, 1209, 1210, 1211, 1213/2, 
1214/2, 1217/3, 1218/1, 1218/2, 1225, 
1230, 1231/1, 1231/2, 1232/2, 1233/2, 
1234/1, 1234/3, 1234/4, 1235, 1236, 
1237, 1238, 1239, 1266, 1267/2, 1268, 
1269, 1304, 1305, 1306, 1307/1, 1307/4, 
1307/5, 1308/1, 1309, 1310/4, 1311, 
1312, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319, 
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 
1326, 1327, 1328, 1329, 1330/1, 1330/2, 
1330/4, 1331, 1352/1, 1352/2, 1352/3, 
1368, 1369, 1370/34, 1371, 1450, 1451/2, 
1452/1, 1452/2, 1453/1, 1453/2, 1454/1, 
1454/2, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459/1, 
1459/2, 1460/1, 1461, 1462/1, 1463, 
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 
1470, 1474/1, 1474/4, 1476, 1477, 1499, 
1504/1, 1504/2, 1505/1, 2381, 2382/1, 
2383/1, 2384/1, 2393/4, 2394/1, 2394/4, 
2394/5, 2394/6, 2416/4, 2417, 2419/3, 
2424/1 

77583 20 Osztonok-dűlő szakmai 
0280/17, 0280/8, 0280/21, 0280/12, 
0280/14, 0280/13, 0280/15, 0274/7, 
0274/8, 0276, 0280/20, 0280/19, 0280/18 

62566 21 Matrica 5. burgus szakmai 0112 

38652 22 M6/55/Fejér szakmai 0186/1, 0186/2, 0186/3 

82531 23 Csonka földek szakmai 0238/11, 0238/12, 0238/13 

82533 24 Káros-tó partja szakmai 

1759/61, 0223, 0224/12, 0225/6, 0225/7, 
1759/62, 1759/63, 1759/59, 1759/58, 
0233/3, 0233/2, 0225/4, 0226, 0225/3, 
0233/1, 0227, 0232, 0231/1 
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82535 25 Kovács-sziget szakmai 0215/7 

84775 26 Osztonok- dűlő szakmai 0282 

85595 27 
Sinatelepi 
gazdaságtól 
Keletre 

szakmai 0112 

Forrás: Forster Központ adatszolgáltatás 

 

Az alábbi térkép a lelőhelyek településen belüli elhelyezkedését ábrázolja. 

 

15. térkép: Régészeti lel őhelyek elhelyezkedése 

 

Forrás: Forster Központ adatszolgáltatás 
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A városban található régészeti lelőhelyek közül külön foglalkozunk a római kori LIMES út 
komplex megközelítést igénylő kérdésével az 1.14.6.3 fejezetben. 

 

1.1.1.28. Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti 
jellemz ők 

 

14. táblázat: M űemléki környezetként azonosított értékek 

Törzsszám Azonosító Név Védelem Helyrajzi szám 

11158 13585 
Cukorgyári kápolna 

(Szent Erzsébet) 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1759/1, 1759/3, 
1759/31, 1759/36, 
1759/39, 1759/40 

9478 22081 
Szapáry-kápolna és 

Eötvös-obeliszk ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

0280/6, 0280/8, 
0274/8, 0276, 0282 

1628 22082 
v. Eötvös-kúria ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

66, 67, 69, 70, 77, 
93/2 

10814 22083 

Római katolikus 
plébánia együttese ex-

lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

58, 59, 60, 61, 24, 
27, 1, 193, 194, 2/1, 

25 

1630 22084 

R. k. templom 
(Nagyboldogasszony) 

ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

194, 195, 196, 2/1, 
2/2, 201, 208, 210, 
268, 269, 270, 3, 5, 

6, 23, 24, 25, 26 

1631 22085 
Nepomuki Szent János-

szobor ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1, 194, 195, 196, 2/2, 
201, 208, 210, 268, 

269, 270, 3, 5, 6, 23, 
24, 25, 26 

10844 22086 
Magtár ex-lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

123/1, 123/2, 125, 
132/7, 2471/1, 2474, 

2479, 2490, 2491, 
2492 

Forrás: Forster Központ adatszolgáltatás 

 

 



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

109 
 

A műemléki környezetben található védett műemlékek bemutatása a 1.14.6.4 fejezetben 
található. 

Ugyancsak a város építészeti emlékeinek kiemelkedő elemei a helyi védelem alatt álló 
építészeti értékek, építmények és műtárgyak, melyek bemutatása az 1.14.6.6 fejezetben 
történik meg. 

 

1.1.1.29. Világörökség és világörökségi várományos terület 
 

Magyarország esetében 10 helyszín szerepel a világörökségi várományos listán, melyek 
között van a római limes magyarországi szakasza (a Ripa Pannonica) is. Fejér megye 
területén a római limes magyarországi szakaszának világörökség-várományos területeivel 
Adony, Baracs, Dunaújváros, Ercsi, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs és Rácalmás települések 
érintettek. 

 

 

 

A vonatkozó szabályok a terület felhasználással, a bányászattal, az infrastrukturális 
hálózatokkal és építményekkel kapcsolatban állapítanak meg korlátozásokat. 
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16. térkép: Országos Területrendezési Terv 3/6 szám ú melléklete 

 

Forrás: OTRT 

 

17. térkép: Országos Területrendezési Terv 3/6 szám ú melléklete - részlet 

 

Forrás: OTRT  
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1.1.1.30. Műemlék, m űemléki együttes 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. (IX.5.) Kt. számú rendelete 
szabályozza a város építészeti örökségének helyi védelmét. 

A városban található műemlékek és műemléki együtteseket mutatja be alábbi táblázatunk.  

 

15. táblázat: M űemlékek és m űemléki környezetként azonosított értékek 

Törzsszám  Azonosító  Cím Név Védelem Helyrajzi szám 

10814 13248 Fő utca 33. plébániaház Műemlék 26 

10814 13249 Fő utca 33. melléképület Műemlék 26 

10814 13250 Fő utca 33. 
utcai kerítés és 

támfal Műemlék 26 

9478 13253 Kápolna-dűlő Szapáry-kápolna Műemlék 0281 

9478 13254 Kápolna-dűlő Eötvös-obeliszk Műemlék 0281 

11158 13585 Cukorgyári út 3. 
Cukorgyári kápolna 

(Szent Erzsébet) 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1759/1, 1759/3, 
1759/31, 
1759/36, 
1759/39, 
1759/40 

11184 15221 
Angolkert utca 

32. 
gazdasági 

épületmaradványok 
Műemlék 

(nyilvántartott) 
93/1, 93/2 

10844 15233 Villanytelep utca 
kosáríves 

gyalogkapuk 
Műemlék 
[tartozék] 

124 

9478 22081   

Szapáry-kápolna és 
Eötvös-obeliszk ex-

lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

0280/6, 0280/8, 
0274/8, 0276, 

0282 

1628 22082   
v. Eötvös-kúria ex-

lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

66, 67, 69, 70, 
77, 93/2 

10814 22083   

Római katolikus 
plébániaegyüttese 
ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 
környezet 

58, 59, 60, 61, 
24, 27, 1, 193, 
194, 2/1, 25 

1630 22084   

R. k. templom 
(Nagyboldogasszony) 

ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

194, 195, 196, 
2/1, 2/2, 201, 
208, 210, 268, 
269, 270, 3, 5, 

6, 23, 24, 25, 26 
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1631 22085   
Nepomuki Szent 

János-szobor ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1, 194, 195, 
196, 2/2, 201, 
208, 210, 268, 
269, 270, 3, 5, 

6, 23, 24, 25, 26 

10844 22086   
Magtár ex-lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

123/1, 123/2, 
125, 132/7, 

2471/1, 2474, 
2479, 2490, 
2491, 2492 

1628 3620 
Eötvös József u. 

33. 
v. Eötvös-kúria Műemlék 68 

1630 3622 Templom tér 
R. k. templom 

(Nagyboldogasszony) 
Műemlék 1 

1631 3623 Templom tér 
Nepomuki Szent 

János-szobor Műemlék 2/1 

9478 3619 Kápolna-dűlő 
Szapáry-kápolna és 

Eötvös-obeliszk 
Műemlék 0281 

10814 3621 Fő utca 33. 
Római katolikus 

plébániaegyüttese 
Műemlék 26 

10844 3624 Villanytelep utca Magtár Műemlék 124 

11158 11673 Cukorgyári út 2. 
Cukorgyári kápolna 

(Szent Erzsébet) 
Műemlék 1759/2 

11184 11674 Eötvös utca 32. 
Szapáry-Wimpffen-

kúria 
Műemlék 

(nyilvántartott) 
93/1, 93/2 

Forrás: Forster Központ adatszolgáltatás 

 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az egyes műemlékek és környezetük legfontosabb 
jellemzőit. Az épületek és környezetük sok esetben igen rossz állapotban van, jelentős 
felújítást igényel. 

 

Cukorgyári kápolna (Szent Erzsébet)  

Az Ercsi Cukorgyár építtette a munkáskolónia mellett a sokszögzáródású szentéllyel 
szabadon álló egyhajós, torony nélküli neogótikus kápolnát, melyet mintába rakott, színes, 
Zsolnay majolikacseréppel fedett nyeregtető fed. Tervezte Frank Ágoston és Goszleth Lajos. 
Stílusban tartott berendezése ép. A színes üvegablakok Róth Miksa művei. 
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Forrás: www.muemlek.hu 

Szapáry–Wimpffen-kúria  

A település központjától D-re, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Az 
utca felől falazott kerítés, É- felől falazott támfal határolja, D-felől romos gazdasági 
épületmaradványok. Homlokzatain néhány kőkeret, egyszerű holker párkány. Régebbi, Ny-i 
szárnyának udvari homlokzata előtt árkádíves, mellvédes, ÉK-i, újabb szárnyának udvari 
homlokzata előtt vízszintes záradékú, mellvédes, beüvegezett tornác húzódik, 
középtengelyében két pillérre támaszkodó, timpanonos lezárású portikusz áll. A nagyobb 
részt kéttraktusos, régebbi, barokk szárnyban stukkópárkányos boltozat, az újabban 
síkmennyezetes helyiségek. A birtok 1650 óta volt a Szapáry család birtokában. Az ő 
birtoklásuk idején, a 1757 körül épülhetett a kúria régebbi szárnya, melyhez a birtokot az 
1845-ös években megvásároló br. Sina Simon építtethette az újabbat. 1876-ban öröklés 
révén Sina Anasztázia és férje gr. Wimpffen Viktor szerezte meg. Örököseik bírták 1945-ig, 
mikor szükséglakásokat alakítottak ki benne. 

 

Az épület és egykori kertje jelenleg igen rossz műszaki, esztétikai állapotban van, 
ugyanakkor mind építészetileg, mind történeti szempontból jelentős emlék és érték, ezért az 
önkormányzat felújítását és hasznosítását tervezi, az elképzelések szerint a Mária 
Zarándokúthoz kapcsolódó turisztikai elemként. 
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Eötvös-kúria 

D-i szárnyával az utcavonalon álló, U alaprajzú, részben alápincézett, földszintes, kontyolt 
nyeregtetős épület. Homlokzatai tagolatlanok, bejárata az udvar felől nyílik. Az utcai főszárny 
udvari homlokzata előtt beüvegezett tornác, az egyes helyiségek között szélesre átalakított, 
íves záradékú nyílások. Síkmennyezetes belső terek, múzeum céljára átalakítva. Részben 
19. század első felei nyílászárók és kályhák. A birtok br. Eötvös Ignác felesége, született 
Lilien Anna révén került a családhoz 1828-ban s feltehetőleg ő építtette a kúriát 1830 körül 
(Miks Ferenc építőmester). 1845-ben br. Sina Simon vásárolta meg. 1876-ban öröklés révén 
Sina Anasztázia és férje gr. Wimpffen Viktor szerezte meg. Örököseik bírták 1945-ig. 
Helyreállítva: 1988-ban. Jelenleg az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Eötvös 
József Emlékmúzeuma, könyvtár és öregek napközi otthona működik benne. 

R. k. plébániaház  

Település központjában, széles telken, kerítésfallal összekapcsolt, hosszoldalával az 
utcavonalon álló, L- és téglalap alaprajzú épületek. A téglalap alaprajzú, korábbi plébánia 
épületföldszintes, kontyolt-, utcai homlokzatán csonkakontyolt nyeregtetős. A két épület 
között magas, falazott kerítésben kőkeretes barokk gyalogkapu. Az L alaprajzú épület 
részben alápincézett, földszintes, kontyolt nyeregtetős. Főhomlokzatán magas lábazatra 
állított, lizénákra támaszkodó, körbefutó profilos főpárkány, könyöklős, szalagkeretes 
ablakok. Felülvilágítós, félköríves záradékú bejárata az utcai fő- és a mellékszárny határán, 
az oldalhomlokzaton nyílik. A főszárny udvari homlokzatán beüvegezett, szegmentíves, 
mellvédes tornác, az oldalhomlokzatok nyílásai keretezetlenek. Földszinti terei 
síkmennyezetesek, részben 18. század második felei nyílászárók. A főépület belül erősen 
felújított. Nagyobb felújítása 1964-ben és 1989-ben volt. 

Ötvös-Szapáry- kápolna és Eötvös-obeliszk 

Település külterületén, a várostól É-ra, szabadon álló, keletelt, egyhajós, félköríves 
szentélyzáródású, íves oromzatú, a szentély felé kontyolt nyeregtetős kápolna. Homlokzatait 
magas lábazatra állított lizénák és profilos főpárkány tagolja. Dongaboltozatos hajója alatt kis 
kripta. A kápolnát, feltehetően Ercsi-Éty elpusztult középkori falu templomának helyén, gr. 
Szapáry Júlianna építtette férje, br. Lilien József temetkezési helyéül 1828-ban, majd 
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végakaratának megfelelően Eötvös Józsefet is ide temették el 1871-ben. 

 

A szentély mögött a temetőből ide helyezett, hasáb alakú talapzatra állított feliratos obeliszk 
áll, rajta Eötvös József domborművű arcképe (1879, építész: Ybl Miklós, szobrász: Szász 
Gyula). Eötvös József hamvait 1968-ban, a városban álló Eötvös-szobor alá helyezték át.  

Az épület romos állapota és rendezetlen környezete egyaránt a felújítást sürgetik. Az 
önkormányzat tervei szerint kedvező feltételeket jelentene, ha a Mária Zarándokúthoz 
kapcsolódva nyílna lehetőség az Eötvös kápolna és környékének környezetrendezésére, 
Mária kert és közösségi tér kialakításával. 

A kápolnával azonos hrsz.- on a Duna-parton, a Duna felé nyitottan épült ún. Lourdes-i 
kápolna áll. A nyitott téglaépítmény poligonális záródású, bent félköríves, félkupolával fedett. 
Épült 1788-1790 között. 

R. k. templom (Nagyboldogasszony) 

Település központjában, kis dombon, szabadon álló, egyhajós, szegmentíves 
szentélyzáródású, homlokzati tornyos templom, a szentély felé kontyolt nyeregtetővel. A 
toronytest a homlokzati főpárkány és attika fölé, a kővázákkal díszített sarkok felőli íves 
átmenettel emelkedik ki, harangszintje fölött órapárkány és alacsony fémsisak. Bejárata két, 
a szinteket átfogó óriáspilaszter között nyílik, gazdag barokk architektúra keretezés fölött a 
Szapáry család kőcímere, fölötte vele azonos nagyságú karzatmegvilágító ablak, kétfelől 
szoborfülkék kővázákkal és sarokpilaszterek. Domború és homorú ívű főpárkánnyal 
koronázott, erőteljes, pilaszterekkel tagolt falpilléreken nyugvó csehsüveg boltozatos hajó, 
orgonakarzata dongaboltozatos, balluszteres mellvéddel és kovácsoltvas ráccsal, a szentély 
félkupolával fedett, gazdag architektúrájú oratórium szintekkel. A templom közelében: az 
1166-ban alapított és elpusztult Szent Miklós apátság román kori faragványaiból összeállított 
emlék, készült 1996-ban. 
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Forrás: www.nagyvofeny.hu 

Nepomuki Szent János-szobor 

Az r. k. templom (trsz.: 1630) körüli magaslaton, párkányfejezetes talapzaton álló szobor. A 
szentet felhőkön állva, papi ornátusban, a karjaiban tartott korpuszos keresztre nézve 
ábrázolja. Restaurálva 1994-ben. Állították a 18. század második felében. Az eredetileg 
festett szobor a Szapáry–Wimpffen-kúria (trsz.: 11184) parkjából került ide. 

 

Magtár 

A település központjában, utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, háromszintes, a tetőtérben 
további két szinttel bővített, nyeregtetős magtárépület. Homlokzatait szintenkénti profilos 
párkány, lizénák közötti faltükrökben fekvő, téglalap alakú, vakolatkeretes magtárablakok és 
magas oromfalak jellemzik. Tetősíkján, két szinten szellőzőnyílások. Belsejéből a szinteket 
kibontották, csupán a padlástéri maradt meg. Udvar felől két kosáríves kapu, egyiken az 
építés 1757-es évszáma. 

 

1.1.1.31. Nemzeti emlékhely 
A településen nemzeti emlékhely nincs. 

 

1.1.1.32. Helyi védelem 
 

Az országos védettségű műemlékeken kívül a településen számos helyi értékvédelem alá 
vont építmény is található, melyeket az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19 / 2008. 
(X.2.) Kt. sz. rendelete tartalmazza. A helyi védelem alatt álló építmények összefoglalását a 
következő táblázatok mutatják. 
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16. táblázat: Helyi védelem alá helyezett építészet i értékek 
 Hrsz.  Cím Védett érték megnevezése  

1. 897 Szt. István u. 2 Tűzoltótorony 
2. 985 Dózsa Gy. u. 32 Református Templom 
3. 270 Kossuth Lajos utca 17 Iskola, eredetileg Római katolikus volt zárda 
4. 166/3 Duna-parti sétány I. világháborús emlékmű 
5. 166/3 Duna-parti sétány II. világháborús emlékmű 
6. 919 Eötvös tér Báró Eötvös József szobra 

7. 78 
Eötvös J. u. és Bajcsy-Zs. u. 

sarka 
II. Lajos emlékhely 

8. 240 Mártírok útja Bosnyák Nepomuki Szent János szobor 
9. 23 Templom tér Millecentenáriumi emlékmű 
10. 977 Március 15. tér 1848-as emlékmű 
11. 0236  Gróf Wimpffen Frigyes kereszt 
12. 030 Bajcsy Zs. utca Vörös köröszt 
13. 1083 Esze Tamás u. 10-14. Merengő, bronzszobor 

Forrás: Ercsi Települési Környezetvédelmi Programja 

 

17. táblázat: Helyi védelem alá helyezett egyéb épí tmények, m űtárgyak 
 Hrsz.  Cím Védett érték megnevezése  

1. 114 Jászai Mari u. Régi víztorony 
2.   Nagyhíd 
3.   Kishíd 
4.   Komp-híd 

5. 166/3 Duna-parti sétány 
Vízenjárók és a Duna áldozatainak 

emlékműve 
6. 919 Eötvös tér Kisvonat és lámpa 
7. 923 Szt.István tér Szent István Korona emlékmű 
8. 1 Templom tér Római határkő 
9. 1 Templom tér Templom téri kereszt 
10.   Kápolnai úti kőkereszt 
11.  Villanytelep utca eleje Címer emlékmű a címerparkban 
12.  Sinatelep Útmenti kereszt 
13.  Hadak útja Kerekes kút 

14.  
Szent István út végétől a 

Bajcsy-Zs. út. végéig 
Macskakő út 

15.  Fő u. Plébánia előtti lépcső 

16.   
Cukorgyár épületei (az ipari és lakóépületek 

együttesen) 
17.  Sinatelep Sinatelepi kúria 

18.   
Dombormű az Egészségügyi Központban 

és Napfény Óvodában 

19.  Rákóczi Ferenc út és Jókai 
Mór utca sarka 

Malom épület 

Forrás: Ercsi Települési Környezetvédelmi Programja 

 

� Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 

A település építészeti értékekben bővelkedik, melyek folyamatos állagmegóvása kiemelt és 
jelentős feladat. Néhány helyi jelentőségű, városképet befolyásoló régebbi épülete rossz 
műszaki állapotban van, erősen leromlott vagy eredeti karakterétől megfosztott, melyek 
fejlesztése, helyreállítása kiemelten fontos feladat. 
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Elhanyagolt, romos épületek is találhatók a településen, amelyeket az önkormányzat 
nyilvántart. 

A város területén a legnagyobb problémát az épített környezettel kapcsolatban az elhagyott 
ipari és honvédségi területek jelentik. A laktanya területe benyúlik egészen a városközpontig. 
A terület jelenlegi állapotában életveszélyes épületeket, leromlott műszaki állapotú 
épületeket tartalmaz. A jelenlegi tulajdonos a Honvédelmi Minisztérium, ennek megfelelően 
az önkormányzatnak csak igen korlátozott eszközei vannak a területtel kapcsolatban. Az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció véleményezése 
során a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala a laktanyai akcióterület vonatkozásában 
jelezte, hogy a területek "honvédelmi és katonai szempontból feleslegesek". Emellett 
azonban a tervezett fejlesztések a területek feletti rendelkezési jog megszerzését követően 
kezdhetőek meg. 

A Dunai gyakorlótér (hrsz. 047, 050/8,050/9,050/10, 050/11, 058/2, 058/3, 058/4, 077/2) 
felsorolt területeit, mint honvédelmi terület övezetébe sorolt területeket a Magyar Honvédség, 
mint gyakorlóteret és kapcsolódó infrastruktúrát tartja számon, melyek használatát a 
tervezett fejlesztések nem korlátozhatják.  

A másik ilyen problémás terület a volt cukorgyár iparterülete. Ezen a területen is sok az 
életveszélyes, romos épület, elmondható, hogy több mint 20 éve nem történt karbantartás, 
ami ez erősen jellemzi az épületek állapotát.  

Elhagyott lakóépületek jellemzően a település "Savanyúrét" elnevezésű területén találhatóak. 
Ezek az ingatlanok sokszor félig elbontott állapotban vannak, tényleges értéket nem igazán 
képviselnek. A településre nem jellemző a félbehagyott építkezés, a település méretéhez 
viszonyítva elenyésző.  

A távlati tervekben szükségszerű lenne több bérlakást létrehozni, mert ezek száma alacsony 
a településen. 
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Közlekedés  
 

� Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Ercsi Város Fejér megye keleti részén fekszik. A település közlekedés földrajzi 
helyzetét meghatározza, hogy nemzetközi közlekedési folyosók környezetében 
fekszik. 
 
18. térkép: Magyarország TEN-T hálózati elemei 

 

Forrás: OTrT 

 

A városon a Budapest-Pécs vasútvonal halad keresztül. A Budapest (Kelenföld) - Pécs vonal 
a 168/2010. (V. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet alapján a „transz-európai vasúti áruszállítási 
hálózat részeként működő vasúti pályák” 40-es számú vasútvonala. A vasútvonal egy 
egyvágányú villamosított magyarországi vasúti fővonal. Hossza: 228 km, melyből Ercsi 
várost mintegy 1,5 km szakaszon szeli át. 

 

A település az M6-os autópálya mellett fekszik, amely a nemzetközi közúti folyosó része. Az 
M6-os autópálya két irányból közvetlenül érhető el a településről, a település központjától pár 
km-en belül található mindkét autópálya felhajtó.  

 
A Budapesttől való távolsága légvonalban 29,98 km, közúton 47,74 km. A megyeszékhely 
Székesfehérvártól való távolsága légvonalban 36,14 km, közúton 48,79 km. 
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15. ábra: Az M6-os autópálya 

 

Az M6-os autópálya ercsi csomópontja 
 

Ercsi város legjelentősebb forgalmi útja a Budapest - Pécs-Barcs 6-os számú I. rendű főút. A 
főútvonal hossza 240 km, melyből Ercsi területét mintegy 3 km hosszú szakaszon érinti. 

További jelentős forgalmat lebonyolító útszakasz a 6204-es számú Ercsi-Martonvásár 
összekötő út, melynek hossza mintegy 12 km, melyből Ercsit 1,5 km szakaszon érinti. 
 

• Autóbusszal a település elérhető, az átmenő autóbusz forgalom jelentős a 6-os és a 
6204-es út városi szerepe miatt.. A településtől 11-35 kilométernyi távolságban, vasúton és 
közúton is jól elérhetően két jelentős dunai kikötő (Dunaújvárosi, Százhalombatta) működik. 
•  
19. térkép: Ercsi környékének közlekedési hálózata 

•  
Forrás: TEIR térinformatika 

•  
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• A Ferihegyi repülőtér mind vasúton, mind közúton könnyen elérhető. Közúton az M6-
os és M0 autópályán mintegy 60 km-t kell autózni. 
 
Ezen kívül a város területén több mellékútvonal is található, melyek az egyes városrészeket 
kötik össze. Az összes úthálózatnak 50 %-a minősíthető szilárd burkolatnak. A város 
közúthálózatának összetételéről nem rendelkezünk információval, a város kerékpárút-
hálózatának hossza 150 m. 
 

A település közlekedési szerepe 

• A településnek nincs közigazgatási központi szerepe, azonban - tekintve, hogy 
helyben kevés munkahely és szolgáltatás érhető el - jó közlekedési kapcsolatai miatt jelentős 
az ingázási forgalma. A beutazások főként az oktatási intézmények igénybevétele miatt 
történnek, míg az elutazások munkába járással és ügyintézéssel kapcsolatosak. 
 

A térséget érintő konkrét ingázási folyamatokról az 1.7.1.4 fejezetben írunk bővebben. 

 

� Közúti közlekedés 
 

• Ercsi város legjelentősebb forgalmi útja a Budapest-Pécs-Barcs 6-os számú I. rendű 
főút. A főútvonal hossza 240 km, melyből Ercsi területét mintegy 3 km hosszú szakaszon 
érinti. 

• További jelentős forgalmat lebonyolító útszakasz a 6204-es számú Ercsi-Martonvásár 
összekötő út, melynek hossza mintegy 12 km, melyből Ercsit 1,5 km szakaszon érinti. 
 

20. térkép: Ercsi közúti elérhet ősége 

 
Forrás: Openstreetmap 
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A település úthálózatának jellemz ői 

• A városi úthálózattal kapcsolatban elmondható, hogy a település szilárd útburkolati 
utakkal kapcsolatban viszonylag jól áll, viszont az útburkolat műszaki állapota igen sok 
helyen rossz. A Sinatelepi városrész egy utca kivételével, szilárd útburkolattal rendelkezik, új 
utak épültek és felújítások történtek az elmúlt időszakban.  

• Városi szinten is kijelenthető, hogy az új utak kivételével a legtöbb szilárd burkolatú út 
felújítást igényel. Ugyancsak kiemelendő a járdák rossz állapota, illetve hiánya. A városi 
úthálózat fejlesztése 2015-ben indult el, ezt megelőzően kb. 15-20 évig nem épültek utak. 

• 2015-ben 10 helyszínen történt (és történik) útépítés a település területén, míg 
további 10 utca vonatkozásában útjavítási és kátyúzási munkálatot történtek. 

• Közlekedési problémák 

• Az utak minősége mellett számos helyen gondot okoz a szabályos és biztonságos 
gyalogos átkelők hiánya. A 6. számú főút városi szakaszán több ponton is szükség lenne 
ezek kialakítására, különösen az általános iskola előtt. 

• Közlekedési balesetek 

• 2005-ben Fejér megyében 67 darab, 2014-ben már csupán 30 darab halálos 
kimenetelű közlekedési baleset történt. Ugyanebben az időszakban, Ercsiben 1 darab, illetve 
a vizsgált időszak végén 0 darab ilyen balesetet rögzítettek a KSH adatbázisában. Súlyos 
sérüléses közúti közlekedési baleset a megyében 2005-ben 388 db történt, míg 2014-ben ez 
a szám már csupán 214 darab, vagyis megyei szinten mintegy 45%-os csökkenésről 
számolhatunk be. Ercsiben ugyanezen időszakban 7 darabról 4 darabra csökkent a súlyos 
sérüléses közúti balesetek száma. 

• A lakott területen történt összes közúti közlekedési baleset száma Fejér megyében 
2005-ben 495 darab, míg Ercsiben 16 darab volt. A mutató értéke a vizsgált időszak végére, 
2014-re megyei szinten 396 darabra (20%-os csökkenés), míg ercsi esetében 8 darabra 
(50%-os csökkenés) esett vissza. 

• Gépjárm űvek 

• A városban 2010-ben 3.438, 2011-ben 3.091 darab gépkocsi volt, tehát, vélhetően a 
gazdaság válság egyik következményeként jelentősen visszaesett az autók száma. A 
következő évektől emelkedés tapasztalható: 2012-ben 3.229 darab, 2013 végén pedig 3.235 
darab gépkocsi volt a lakosok tulajdonában.  
 

� Parkolás 
 

Helyi parkolási rendelettel az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik. A kevésbé központi 
fekvésű és kevésbé forgalmas - elsősorban családi házas - területeken a széles utcák a 
parkoló járművek mellett is lehetővé teszik az akadálytalan közlekedést útszéli parkolással 
is. Kicsivel nagyobb forgalmat generálnak a középületek, így például a Polgármesteri Hivatal, 
az oktatási épületek, az üzletek, a vasútállomás, valamint az egészségügyi intézmények. 
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Kulturált parkoló terület kialakítására csak néhány helyen történt meg. Egyéb helyeken a 
kimondottan parkolásra használt térburkolatok állapota elég rossz, feltöredezett, kátyús. 

A városközpont részletes szabályozási terve szerint a személygépjárművek elhelyezése 
esetén figyelembe kell venni a meglévő adottságokat. A szabályozással érintett lakóterületen 
elsősorban a területhez kapcsolódó gépjárműtárolókban kell biztosítani a 
személygépjárművek elhelyezését. A későbbiekben a gépjárművek elhelyezése - figyelembe 
véve az újonnan kialakítandó nagyforgalmú építmények funkcióit és szerkezetét - a 
közterületen, illetve közterület közlekedésre szánt területe erre kijelölt részén, valamint 
közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával, az út 
kezelőjének hozzájárulásával történik.  

A nagy forgalmú kiszolgáló létesítmények esetében az előzőek figyelembevételével úgy 
történhet a személygépjárművek elhelyezése, hogy a szomszédos lakóterületek védelme 
előírás szerint biztosított legyen. Amennyiben a járművek számának növekedése, vagy 
egyéb forgalomtechnikai okok indokolják, a nagy forgalmú épületek esetében (pl.: 
polgármesteri hivatal) a gépjármű-elhelyezés feltételei parkolási rendelettel szabályozhatóak. 

 

� Áruszállítás 
 

A teherforgalom a településen jelentős, amelyet az M6-os autópálya elkészülte jelentősen 
enyhített. Az áruszállítás részben a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, részben az 
ipari-kereskedelmi és logisztikai tevékenységhez kötődik, különösebb megoldandó problémát 
nem jelent. 

 

� Közösségi közlekedés 
 

1.1.1.33. Autóbuszos közösségi közlekedés 
 

Autóbuszos infrastruktúra 

• Az autóbuszos közlekedést a helyi és helyközi utazásokra veszik igénybe a vasúttól 
távolabbi településrészek lakói. (A vasutat távolsági, illetve az állomás szomszédságában 
lakók helyközi utazásokra is használják.) Autóbusz pályaudvar a településen nincs, kiépített 
buszvárók vannak. 
 

Helyi autóbusz közlekedés 
 
Ercsi önkormányzata aktív szerepet vállal a helyi és helyközi közlekedési lehetőségek 
kínálatának szélesítésében, ezzel is javítva a megközelíthetőséget, a települési 
életminőséget.  
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Ercsi város autóbusz-megállóhelyei: 
� Ercsi – Dózsa György út Autóbusz-megállóhelyi öböl 
� Ercsi – Cukorgyári bejáró Autóbusz-megállóhelyi öböl 
� Ercsi – Posta Autóbusz-megállóhelyi tábla 
� Ercsi – Szövetkezeti áruház Autóbusz-megállóhelyi öböl 
� Ercsi – Tiszti klub Autóbusz-megállóhelyi tábla 
� Ercsi – Vasútállomás Autóbusz-megállóhelyi öböl 
� Ercsi – Budai Nagy Antal utca Autóbusz-megállóhelyi öböl 
� Ercsi – Egészségügyi központ Autóbusz-megállóhelyi peron 
� Ercsi – Hősi emlékmű Autóbusz-megállóhelyi tábla 
� Ercsi – Vásártér Autóbusz-megállóhelyi öböl/peron 
� Ercsi – Vegyes KTSZ Autóbusz-megállóhelyi peron 
� Ercsi - Alsó – Sinatelep Autóbusz-megállóhelyi tábla 
� Ercsi - Sinatelep bejárati út Autóbusz-megállóhelyi öböl 

 

Helyi autóbusz járat nem közlekedik Ercsi Városban. Iskolabusz rendszerű autóbusz 
közlekedik Ercsi Általános Iskola – Sinatelep és Alsó-Sinatelep között. 
 

Helyközi és távolsági autóbusz közlekedés 

• Naponta néhány buszjárat közlekedik Ercsi é Székesfehérvár, Budapest és 
Dunaújváros viszonylatában. Számos buszmegálló biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők 
igényeit a közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételekkel. A helyközi buszjáratok 
üzemeltetője a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (KNYKK), amely az 
Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. beolvadásával jött létre.  

•  
• A főbb járatok: 
 
� 1120 járatszámú - Budapest – Ercsi – Adony – Dunaúj város 

Érintett megállóhelyek: 
- Ercsi – Vásártér 
- Ercsi – Dózsa György út 
- Sinatelep bejárati út 
- Alsó – Sinatelep 
Napi járatszám, ami Ercsi megállóhelyein megáll: ~25 
Közlekedik: 5:00 – 22:40 óra között 

 
� 2705 járatszámú – Budapest – Százhalombatta – Ercsi  – Adony 

Érintett megállóhelyek: 
- Ercsi – Vásártér 
- Ercsi – Dózsa György út 
- Ercsi - Vasútállomás 
- Sinatelep bejárati út 
- Alsó – Sinatelep 
Napi járatszám, ami Ercsi megállóhelyein megáll: ~29 
Közlekedik: 5:00 – 22:40 óra között 
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� 2702 (8189) járatszámú – Százhalombatta – Ráckeresz túr – Martonvásár – Tordas 

(Gyúró) 
Érintett megállóhelyek: 
- Ercsi - Vásártér 
- Ercsi - Vegyes KTSZ 
- Ercsi - Szövetkezeti áruház 
- Ercsi - Tiszti klub 
- Ercsi - Dózsa György út 
- Ercsi - Budai Nagy Antal u. 
- Ercsi - Vasútállomás bej.út 
- Ercsi- Vasútállomás 
- Ercsi- Vasútállomás bej.út 
- Ercsi - Cukorgyári bejáró 
Napi járatszám, ami Ercsi megállóhelyein megáll: ~11 
Közlekedik: 5:30 – 16:25 óra között 

 

21. térkép: Részlet Fejér megye helyközi autóbusz h álózatának térképér ől 

 
Forrás: KNYKK honlap 

 

A helyi menetrend és a települést érintő helyi és távolsági járatok menetrendje a város 
honlapján fellelhető. 

 

1.1.1.34. Vasúti közösségi közlekedés 
 

A települést érint ő vasútvonalak, hálózati kapcsolatok 

A városon a Budapest-Pécs vasútvonal halad keresztül. A Budapest (Kelenföld)-Pécs vonal 
a 168/2010. (V. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet alapján a „transz-európai vasúti áruszállítási 
hálózat részeként működő vasúti pályák” 40-es számú vasútvonala. A vasútvonal egy 
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egyvágányú villamosított magyarországi vasúti fővonal. Hossza: 228 km, melyből Ercsi 
várost mintegy 1,5 km szakaszon szeli át. 

Az állomás autóbuszos megközelítése megoldott, a két közlekedési forma jól kombinálható. 

Vasúton Dunaújváros és Budapest és Pécs irányából egyaránt elérhető. Az említett 
településeken keresztül az ország (sőt a határon kívüli területek) bármely pontjáról elérhető, 
vasúti csomópont. Ennek köszönhetően a helyközi tömegközlekedés jelentős részét a vasút 
biztosítja. 

A vasútállomás épülete 

 

 

Mind az országos, mind a megyei fejlesztési tervek komoly szerepet szánnak Ercsinek, 
alapozva a vasúthoz kapcsolódó infrastruktúrájára, történelmi távlatokban is értékelhető 
hagyományaira, vasutas kultúrájára. 

A Pusztaszabolcsot Százhalombattával összekötő vasútvonal fejlesztésével a tervek szerint 
Ercsi és Százhalombatta között a pályaszakaszt új nyomvonalra helyezik majd, biztosítva a 
gyors szállítást a vonalak kétirányúsítását és megnövelt terhelhetőségét. A vasútvonal 
fejlesztése kiemelt szerepet kap majd a közeljövő térségi fejlesztéspolitikájában. 

 

Vonat menetrendek 
Ercsi pályaudvarról az ország két égtája felé indulnak vonatok. A gyakori változások miatt a 
részletes menetrendet a település honlapján nem ismertetik, a lakosság a www.elvira.hu 
oldalról érheti el. 

 



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

127 
 

18. táblázat: Vonatok útvonala Ercsi állomásról 
Célállomás  Távolság Ercsit ől 

Adony 25 km 

Barosstelep 23 km 

Budafok 28 km 

Budapest-Déli 37 km 

Dunaújváros 43 km 

Érd 14 km 

Háros 26 km 

Iváncsa 10 km 

Pusztaszabolcs 16 km 

Rácalmás 36 km 

Százhalombatta 9 km 

Forrás: www.vasutmenetrendek.hu 

 

Vasúti szolgáltatás 

• A vonalon közlekedő személy- és gyors vonatok a település vasútállomásán 
megállnak, az InterCity, valamint a nemzetközi viszonylatban közlekedő szerelvények pedig 
csak áthaladnak a vasútállomáson. A személyszállítás mellett jelentős teherforgalom is 
terheli a települést. 

• A felvételi épület előtt személygépjármű parkoló található, a felvételi épület közelében 
található egy autóbusz állomás (helyi és helyközi autóbuszok is megállnak, kedvező 
kapcsolatokat biztosítva. Kerékpártároló van ugyan, de kevésnek bizonyult, ezért bővítése 
szükséges. Az állomás nem akadálymentesített. 

• A közepes állapotú felvételi épületben jelenleg nincs jegypénztár, wc és váróterem 
sem. Hangos utas-tájékoztatás van az állomáson. 

• Az önkormányzat a település közlekedés-földrajzi centrum szerepét erősítve 
igyekszik a vasúthálózatot és annak kiszolgáló létesítményeit erősíteni.  
 

Vasútállomás elhelyezkedése, megközelíthet ősége 
A vasútállomás a település viszonylatában a település nyugati szélén helyezkedik el. A 
település területén a vasútvonal felüljárós rendszerben íveli át a helyi közutat, biztosítva így 
az akadálytalan átjutást, csökkentve a közlekedési kockázatokat. A helyi és a helyközi 
autóbusz járatok egyaránt érintik a vasútállomást, megállóhely található itt. Mivel az ingázás 
a lakosságszámhoz mérten igen jelentős, az állomás nagy forgalmat bonyolít le. Sokan 
közelítik meg kerékpárral a vasútállomást. 
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Utasforgalmi létesítmények 

A vasútállomáson büfé üzemel, az épületben posta is van. A jegykiadás időben korlátozott. 

Problémák 

Általánosságban a vasúti infrastruktúra állapota leromlott (vágányok állapota, elavult 
biztosítóberendezések, stb.). Probléma az utasforgalmi létesítmények alacsony színvonala. 
Korszerű, széles és magas peronok építése szükséges (ehhez az állomás vágányhálózatát 
is át kell alakítani), az állomási előteret rendezni kell (parkolás rendezése, kerékpártárolók 
építése), korszerű utas tájékoztatás kiépítése szükséges. 

 

� Kerékpáros közlekedés 
 

• A településen belüli közlekedésben meghatározó erejű a kerékpár, amely mint 
közlekedési eszköz egyre népszerűbb a fiatal felnőttek körében is, a terjedő egészséges 
életmódra nevelés egyik eredménye. A kerékpáros forgalom jelenleg a közutak burkolatán 
folyik. A fejlesztések során kiépítendő gyűjtő utak lehetővé teszik a településközpont 
mentesítését az átmenő-forgalom alól. A forgalom csökkenése miatt a kerékpáros forgalom 
továbbra is elvezethető a közutak burkolatán. 

• A kerékpáros infrastruktúra elemei hiányosak, a kiépítettség nem teljes körű, alig pár 
száz méter kerékpárút található a településen, hossza nem éri el a 200 métert. A nagy 
kerékpáros forgalmat vonzó létesítmények - oktatási intézmények, vasútállomás, üzletek - 
mellett a kerékpártárolók mennyisége kevés.  
 

Települések közötti kerékpárút hálózat kapcsán nemrégiben jelentős fejlesztések történtek. 
A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0074 "Budapest-Balaton és Eurovelo6 kerékpáros útvonal 
transzverzális kapcsolat: Etyek – Gyúró – Tordas – Martonvásár - Ercsi kerékpárút 
fejlesztése" projekt keretében Tordas és Gyúró között megépül az önálló kerékpárút a Szent 
László patak mentén; a többi szakaszon pedig kerékpáros túraútvonal lesz kijelölve - KRESZ 
táblákkal, pihenőkkel. Etyekről földutakon át lehet eljutni Gyúróra, ott az útvonal 
bekapcsolódik a kerékpárútba, majd Tordas belterületi utcáin keresztül vezet Martonvásárra 
a Vadászház mellett a felújított Gesztenyés úton át. Martonvásáron áthaladva szintén 
földutakon lehet eljutni Ráckeresztúrra, onnan Ercsibe, majd Szigetújfaluban lehet 
csatlakozni az Eurovelo6-hoz. Az útvonal mellett pihenőhelyek, kerékpártárolók, napelemes 
kandeláberek, fitnesz eszközök, pingpongasztalok épülnek. 

Az útvonal főbb csomópontjai: 
• Etyek 
• Gyúró - pihenőhely 
• Gyúró - Horgásztó pihenőhely 
• Tordas - Iskola alatti udvar pihenőhely, fitnesz park 
• Tordas - Gesztenyés út - pihenőhely 
• Ráckeresztúr - pihenőhely 
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• Ercsi – pihenőhely 

 

22. térkép: A kerékpáros útvonal nyomvonala 

 

 

 

 

 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
Forrás: Google térképbázis  

•  

• Az Országos Területrendezési Tervben szereplő kialakítandó Országos Kerékpárút 
Törzshálózat Duna-menti kerékpárútja megközelíti a települést, ezzel is segítve a turisztikai 
célok megvalósítását, a kistérségi kapcsolatrendszer erősítését. Az EuroVelo hálózat 6. sz. 
útvonala (RajkaMosonmagyaróvár-Győr-Komárom-Esztergom-Szentendre-Budapest-
Ráckeve-Solt-Baja-Mohács-Udvar) a nemzetközi kerékpárforgalomba történő 
bekapcsolódást is segíti, javítva az aktív turizmus helyi feltételrendszerét. 
 

� Gyalogos közlekedés 
 

• A gyalogos infrastruktúra kiépítettsége a településen belül vegyes képet mutat. A 
város központi területei - az utcák és a parkok - járdával, térburkolatokkal viszonylag jól 
ellátottak, a burkolatok minősége azonban helyenként rossz, felújításra szorul. A külső - 
jellemzően családi házas - területeken a járdák állapota rossz, balesetveszélyes, 
alulméretezett, sőt több utca esetében hiányos. 

• A településszerkezeti terv előírásai szerint a gyalogosok számára ki kell jelölni a 
megfelelő közlekedési felületeket. Az országos közutak, települési főutak és gyűjtő utak 
mellett mindkét oldalon, a lakó utak esetében egyoldali gyalogjárda kerülhet kialakításra. A 
gyalogjárda minimális szélessége 1,50 m. 
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Közm űvek állapota és energiahatékonyság 
 

� Víziközm űvek 
 

1.1.1.35. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari,  tűzoltó, öntöz ővíz és termálvíz 
hasznosítás) 

 

Megyei helyzetkép 

• A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő 
súlypontjai az üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás 
vízminőségi problémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett 
európai országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a 
vízbázis-védelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő 
víziközmű szolgáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása. 

• Fejér megye területén a települések ivóvíz ellátását általában regionális és kistérségi 
rendszerről biztosítják, vagy önálló saját vízműről oldják meg. Néhány település önállóan 
oldja meg vízellátását vagy az Önkormányzat által üzemeltetett Vízműről, vagy létrehozott 
helyi szervezeten keresztül. 

• A vízellátás vonatkozásában a fejlesztési feladatokban ma már nem a bekötöttség 
növelése, a "mennyiségi ellátás" megoldása a legfontosabb. A "minőség" biztosítása kerül 
előtérbe a vízellátás fejlesztési feladatok körében. A vízminőség védelme az általánosan 
terjedő elszennyeződés következtében egyre nehezebb feladat. Az egészséges víz, mint a 
természet legfontosabb kincse kiemelt védelmet igényel. A jövő feladata, rövid és hosszabb 
távon egyaránt a vízbázisok fokozott védelmének biztosítása. 

• A felszín alatti vizek minőségi védelme érdekében szükséges a felhagyott, 
tönkrement vízbeszerzési helyek, elsősorban fúrt kutak szakszerű eltömése, a bányagödrök, 
hulladéklerakás helyetti rekultivációja, bányatavak óvatos (nem többcélú) hasznosítása. 
Utóbbi esetben kerülni kell a nyílt talajvíz szervesanyag-terhelését. Ezeken keresztül ugyanis 
komoly szennyeződés érheti a védett rétegvizeket, és ezzel a már jelenleg is észlelt 
nitrátosodási folyamat felgyorsulhat. 

• A vízminőség védelme, javítása érdekében a felszíni és felszín alatti vízbázisokra 
hidrogeológiai védőövezetek kerültek kijelölésre. (A vízbázisok hidrogeológiai védőterületére 
vonatkozó korlátozásokat a 123/1997. (VI1. 18.) Kormányrendelet melléklete rögzíti). 
A minőségi vízellátás érdekében - a vízbázisok védelmén kívül - néhány Fejér megyei 
településen szükséges a kitermelt vizek tisztításával, kezelésével javítani (pl. 
arzénmentesítéssel). 

A termálvíz előfordulását tekintve, a megye mélységi hőmérsékleti izotermáinak vizsgálata 
alapján nem túl kedvező adottságú. A vizsgálatok alapján 80 foknál melegebb vízelőfordulás 
sehol sem várható, legfeljebb nagyon kis területen a megye déli részén. A Velencei tó déli 
részén fut végig egy nagyon keskeny sáv, amely termálvíz-nyerési lehetőséget mutat. Ebből 
a rétegből 50°C-os ásvány-és gyógyvizet lehet kitermelni, amelynek hasznosítására 
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létesítettek termálfürdőt Gárdonyban. A víz kálcium, magnézium, hidrokarbonát, vas mellett 
jód-brómos és szulfátos tartalmú. 

 

Városi helyzetkép 

A település közüzemi vízhálózattal ellátott, kiépítése az 1970-es években kezdődött Jelenleg 
a település teljes közigazgatási területén közel 100% kiépítettséggel működik a vízbiztosítás. 
Jelenleg a lakások több, mint 99%-a a közüzemi hálózatot használja. A település vízellátása 
teljes egészében az Ercsi vízbázisból történik.  

Ercsi és Ercsi-Sinatelep vízellátásának biztosítását a Fejérvíz Zrt. végzi. A település 
vízellátása az Ercsi kavicsterasz parti szűrésű vízbázisára települt kutakról és egy 
mélyfúrású kútról történik.  

Az Ercsi vízbázis biztonságba helyezési terve 2002-ben készült el, ez alapján 2007-ben 
elkészült a védőterületet kijelölő határozat. Jelenleg ennek a határozatnak a hatósági 
felülvizsgálata folyamatban van. A kijelölt védőterület közös a térségben lévő más szolgáltató 
(Mezőföldvíz Kft. és DRV Zrt.) termelőkútjainak védőterületével. 

A városban a víz- és szennyvíz hálózat önkormányzati tulajdonban van, üzemeltetését 2013 
óta a székesfehérvári székhelyű Fejéríz Zrt. látja el.  

 

23. térkép: Fenntartási üzemvezet őség ivóvíz ágazati bontásban  

 

Forrás: www.drv.hu  

 

Az elmúlt időszakban, a településen évről évre emelkedett a közüzemi ivóvízhálózatba 
bekapcsolt lakások száma. 
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19. táblázat: A víziközm ű szolgáltatás árai 
Nettó díj  ÁFA Bruttó díj  Hatályba lépés  

Lakossági díjak:  
Vízfogyasztási díj: 216,91 Ft/m3 27% 275,48 Ft/m3 2013.07.01. 
Csatornahasználati díj: 233,52 Ft/m3 27% 296,57 Ft/m3 2013.07.01. 
Közületi díjak:  
Vízfogyasztási díj: 514,84 Ft/m3 27% 653,85 Ft/m3 2013.07.01. 
Csatornahasználati díj: 538,43 Ft/m3 27% 683,81 Ft/m3 2013.07.01. 
Vízterhelési díj (VTD, adó):  
Lakossági: 30,6 Ft/m3 27% 38,86 Ft/m3 2013.07.01. 
Közületi: 34,0 Ft/m3 27% 43,18 Ft/m3 2013.07.01. 
Csatornadíjból igényelhet ő locsolási kedvezmény:  
Mértéke: 10 % 
Kedvezményes időszak: 05.01 .-09.30. 
Forrás: Fejérvíz Zrt. 

 

20. táblázat: A szolgáltatott víz min őségi paraméterei és a határértékek 

 

Forrás: Fejérvíz Zrt. (megjegyzés: a táblázatban szereplő adatok átlagértékek, ezeknél pl. mangán esetében jóval 
több is elő szokott fordulni a hálózaton) 

 

Ercsi Város területén 52.105 m vízhálózat üzemel. A hálózaton 161 db tűzcsap, 4 db 
közkifolyó és 3.061 db vízbekötés található. A vízellátó rendszer része egy mélyfúrású kút és 
két parti szűrésű kút. A kutakból a kitermelt víz csőhálózatokon keresztül jut az 500 m3-es 
víztoronyba. Amennyiben a Duna-parton működő, az Önkormányzat tulajdonában lévő 
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vízbázisból valamilyen probléma miatt hosszabb ideig nem megoldott a vízkivétel (pl.: 
javítás, kompresszorozás miatt, stb.), akkor a vízműtelepen lévő átadási ponton keresztül 
lehetőség van ivóvíz vásárlására a Mezőföldvíz Kft.-től.  

A szolgáltatott víz Ercsin egy paraméter (mangán) tekintetében nem felel meg a 201/2001 
(X.25.) Korm. rendeletben foglaltaknak. Mivel a mangán tartalom határértéken felüli, a 
szolgáltatott ivóvizet kifogásolt minőségűnek kell tekinteni. A többi paraméter esetében az 
ivóvíz megfelel a kormányrendeletben foglalt határértékeknek. A fehérvári Viziterv Kft. 
készített tanulmánytervet a probléma megoldására, amely szerint tartósan jó minőségű 
ivóvíz biztosítását víztisztitómű építésével lehetne elérni.  

Ercsi-Sinatelep vízellátását a Fejérvíz Zrt. biztosítja a DRV Zrt.-től vásárolt ivóvízzel.  

 

1.1.1.36. Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés ; felszíni vízrendezés 
 

Ercsi város területén a szennyvízelvezetést és tisztítást a Fejérvíz Zrt. üzemelteti. A 
városban 3 szennyvíztisztító telep működik – Ercsi város (972 m3/nap), Ercsi-Sinatelep (20 
m3/nap), Ercsi-Alsó Sinatelep (36 m3/nap). Az átlagosan beérkező szennyvíz a 2015. évi 
adatok alapján 922 m3, 18 m3 és 9 m3. A város 98%-ban csatornázott, a rákötési arány 
99,5%-os. 

A szennyvízhálózat állapota megfelelő, de a dinamikus terhelésnek kitett, rideg 
csőanyagoknál jellemző a repedéses meghibásodás, továbbá bizonyos csőkötéseknél a 
tömítetlenség, ami a talajvízállástól függően exfiltrációs, vagy infiltrációs szivárgási 
problémát okoz. Az exfiltrációs folyamatok nagy környezeti kockázattal járnak, megelőzésére 
külön gondot kell fordítani. Infiltrációs folyamatok során a rendszerbe kerülő idegen anyagok 
a szennyvíztisztító működésében okozhatnak problémát, valamint megnövelik a tisztítandó 
szennyvízmennyiséget. Hasonló gondot okoz a szennyvízcsatorna-hálózat szabálytalan 
bekötésein és az akna fedlapokon keresztül bejutó csapadékvíz. 

 

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek 
az elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. 
pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.  

A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést 
jellemző körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai 
jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége 
nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű 
árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek 
szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza - falusias vagy zöldövezetes 
településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.  
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A település belterületein a 2000-es évek elején kezdődött a belvízelvezető hálózat kiépítése, 
a korábbi rendszer fokozatos korszerűsítése. Jelenleg a felszíni vízelvezető- és 
csapadékvíz-elvezető rendszer hossza burkolt, nyílt földárokkal érintve 21.000 m, míg 
burkolt, zárt szakaszok a hossza közel 5.000 m. 

A csapadék- és belvíz elvezetés különös fontossággal bír, mert a település az alatta húzódó 
vízzáró réteg miatt fokozottan veszélyeztetett. 

Ercsi belterülete nem rendelkezik megfelelő mennyiségű csapadékvíz elvezető árkokkal, 
mely több szempontból is gondot okoz a településen. Csapadékos időjárás esetén bizonyos 
településrészeken belvíz alakul ki (pl.:Savanyúrét), szennyvízcsatornázott helyeken a 
szennyvízcsatornába bekötésre kerül a csapadék-vízelvezető rendszer, mely így a 
szennyvíztelepen okoz problémát. A csapadékvíz elvezető árkok hiánya, a löszös partfalas 
területen jelentkezhetnek intenzíven, ahol is a partfal megcsúszását segítheti elő. 

A város külterületén, a felszínen jó víznyelésű és vízelvezető képességű talajok találhatók, 
ennek ellenére a közigazgatási területen belül találhatóak belvízzel veszélyeztetett területek 
(fakadó vizek, illetve vízjárta területek). Felszíni vizek megjelenése nagy intenzitású 
csapadék esetén valószínűsíthető, vagy tavaszi hirtelen bekövetkező hóolvadáskor. Ezért a 
mezei utak melletti árkok tisztítása és rendszeres karbantartása alapvető feladat. Biztosítani 
szükséges, hogy a táblákon keletkező lepelvizek az árkokba folyhassanak. A helytelen 
szántásokból eredő tábla és árok találkozásánál tapasztalható magasabb térszíneket 
tereprendezéssel helyre kell hozni. A külterületi felszíni vízelvezető- és csapadékvíz-elvezető 
rendszer hossza burkolt, nyílt földárok megoldással érintve több, mint 8000 m. 

 

� Energia 
 

1.1.1.37. Energiagazdálkodás és energiaellátás 
 

Gázellátás 

Ercsi területén a gázüzemű energiaellátás két módon történik: 

- A terület középnyomású gázhálózattal ellátott. A szállítóvezeték kiépítésére Az 1990-
es évek elején megtörtént.. A városban 417 lakás nincs ellátva gázzal, ami az összes 
lakásszám 13,2%-a. Ezek fűtése fa és széntüzeléssel történik. A fa- és 
széntüzeléssel fűtött lakások levegőterhelése a város levegő állapotának minőségét. 
A közmű szolgáltatója az E-ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató ZRt. A társaság 
legfontosabb feladati közé tartozik az üzemirányítás, a hálózat fejlesztése, 
karbantartása, a regionális ügyfélkapcsolatok ápolása, valamint a mérési feladatok, 
leolvasások, ellenőrzések elvégzése. 

- A hálózatra nem kapcsolt háztartások jelentős része PB-gázpalackkal oldja meg 
háztartási gázigényét. A palackot a benzinkúton lehet cserélni. 

 



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

135 
 

Ercsi 3153 lakásos épületállományának túlnyomó része (2736) vezetékes gázt használ a 
lakások fűtésére. Az összes szolgáltatott gáz mennyisége 5 687 000 m3. A háztartásokra 
jutó gázfogyasztás 4 234 000 m3. 

 

Távfűtés a településen nem működik. 

 

Elektromos energia ellátás 

Ercsiben a villamos energiát szolgáltató vállalat az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 
Ercsi városában a háztartások részére szolgáltatott villamos energia 2013-b0n 8887 MWh 
volt. Az áram fogyasztók száma 3322. Egy háztartási fogyasztóra jutó évi fogyasztás 2673 
kWh a KSH adatai alapján. 
A villamos energia-ellátás helyzetét elemezve megállapítható, hogy a városban ellátatlan 
terület nincs, a kiépített kapacitásokkal a jelenlegi igények kielégíthetők. A jelenlegi ellátási 
rendszer működése a város területén környezetterhelést nem okoz. A város távlati fejlesztési 
igényeihez kapcsolódó villamos energia hálózati és egyéb kiegészítő létesítmények 
fejlesztése a város területén további környezetterhelést nem jelent, mivel az energia 
előállítás más térségben történik.  
 

 

1.1.1.38. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a k örnyezettudatos 
energiagazdálkodás lehet őségei 

 

Szoláris energia 

• Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet 
következtében beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet 
számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 
W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent. 
 

24. térkép: Érkez ő besugárzás területi eloszlása 

 

Forrás: OMSZ 
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Ercsiben 4705 MJ/m2 az érkező besugárzás. A településen európai uniós támogatással, 
KEOP konstrukció keretében napkollektorokat, napelemeket szereltek fel. 30.88 kWp 
csúcsteljesítményű napelemes rendszer került telepítése Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, valamint a Napfény Óvoda Dózsa György téri és Bercsényi Miklós 
utcai épületére (KEOP-4.10.0/A/12.). 0.88 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer lett 
telepítése az Eötvös József Művelődési Ház, valamint a Hétszínvirág Óvoda épületére 
(KEOP-4.10.0/A/12) 

 

Szélenergia 

• Magyarországon a „befogható" fajlagos évi szélteljesítmény 900-365 kWh/m2 között 
változik a földrajzi és klimatikai adottságok függvényében, mely szélenergia-potenciál 
szempontjából hazánk nem számít kedvező területnek, viszont a szélparkok által termelt 
villamosenergia előállítási költsége az elmúlt években olyan szintre csökkent, hogy 
napjainkban már versenyképes számos hagyományos energiahordozóval. Ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy egy nem szabályozható, időjárásfüggő technológia. Ezért a szélenergia 
terjedésének az energiatárolás gazdaságos biztosításáig a villamosenergia-rendszer 
szabályozhatósága, befogadóképessége szab korlátot. 
 

25. térkép: A szélenergia hasznosításának lehet őségei Magyarországon 

 

Forrás: Tar Károly 

 

Az elmúlt években a környéken történtek ugyan szélerőt hasznosító beruházások, de ezek 
sajnos Ercsit nem érintették. 

 

Vízenergia 

A településen vízenergia hasznosítása nem történik. 

Biomassza 

Magyarországon a reálisan hasznosítható biomassza potenciál mintegy 96,7 PJ/év 
energiatartalommal bír. A biomassza energiahordozó előállítási potenciált elemezve Fejér 
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megyét a Közép-dunántúli régió megyéi sorában a területi kategóriák az átlagosnál jobb 
szintre sorolják. A szalma, mint melléktermék a régión belül Fejér megyében termelhető ki 
kedvezőbb mértékben, míg a fás jellegű melléktermékek potenciáljában Veszprém megyét 
követő helyet foglalja el. Ercsi előnyös helyzete részben a talajadottságoknak, így a talajok 
termőképességének, részben a jellemző termesztési módoknak tulajdonítható. 

A településen biomassza energiacélú hasznosítása jelenleg nem történik.  

 

Geotermikus energia 

Hazánk a kedvező geotermikus adottságokkal rendelkező országok csoportjába tartozik. A 
világátlagnál jobb geotermikus gradiens, nagy vízvezető kőzettömeg és nagy tárolt hévíz-
mennyiség egyszerre van jelen. A földi hőáram Magyarországon átlagosan 100 mW/m2 - a 
világátlagnak csaknem másfélszerese. Fejér megye potenciálja az országos viszonylatokhoz 
képest szolidabb súlyt képvisel. 

A településen geotermikus energiahasznosítás nem történik. 

 

1.1.1.39. Az önkormányzati intézmények energiahaték onysági értékelése 
 

Az önkormányzati intézmények energetikai állapota meglehetősen kedvezőtlen. Az épületek 
külső határoló szerkezetei - a homlokzati falak és nyílászárók -többnyire nem felelnek meg 
az energetikai követelményeknek. A fűtés, a világítás az intézményekben korszerűsítésre 
szorul. Kivételt csak azok az épületek vagy épületrészek képeznek, amelyek az elmúlt 
években épültek vagy teljes felújításra kerültek.  

Az elmúlt évben európai uniós társfinanszírozással a város több intézményében napelemes 
rendszer került telepítésre, ami a megújuló energia előállítási arányát javította a településen. 
30.88 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer került telepítése Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint a Napfény Óvoda Dózsa György téri és 
Bercsényi Miklós utcai épületére (KEOP-4.10.0/A/12.). 0.88 kWp csúcsteljesítményű 
napelemes rendszer lett telepítése az Eötvös József Művelődési Ház, valamint a 
Hétszínvirág Óvoda épületére (KEOP-4.10.0/A/12). 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a KEOP keretében meghirdetett "Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítás 
kombinálva a konvergencia régiókban" című pályázati konstrukció keretében. A pályázat 
sajnos nem nyert, de a projekt megvalósulásával megvalósítható lenne az érintett épületek 
energetikai korszerűsítése, melynek része napelemes rendszer telepítése, utólagos külső 
oldali hőszigetelés, külső nyílászáró csere, illetve a fűtési rendszer korszerűsítése. A projekt 
bekerülési költsége 256.390.000,-Ft. A pályázati támogatásból megvalósítható beruházás 
által a jelenlegi körülmények javításán túlmenően az üzemeltetési és fenntartási költségek is 
jelentős csökkentése is megvalósulhatott volna a pályázat pozitív elbírálása esetén. 
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Összegezve tehát az épületek energetikai fejlesztése szükséges, döntően a megújuló 
energia hasznosításának térnyerése mellett. 

 

� Elektronikus hírközlés 
 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely 
értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton 
történő átvitelét, továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok 
üzemeltetését végző, azt létrehozó, vagy arra szervezett, vagy arra létrehozott szolgáltatók 
biztosítják. Az elektronikus hírközlés szolgáltatása alanyi jogú. 

 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 

• távközlési ellátás 
• műsorszórás, kábel tv ellátás 

A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), melynek területi 
igazgatóságai: 

• Budapesti Igazgatóság 
• Debreceni Igazgatóság 
• Miskolci Igazgatóság 
• Pécsi Igazgatóság 
• Soproni Igazgatóság 
• Szegedi Igazgatóság 

 

Távközlés, hírközlés és telefon használat 

Mindhárom nagy mobil szolgáltatónak van adótornya a településen. 

A városban az INVITEL Zrt. a vezetékes hálózat szolgáltatója. A szolgáltató saját tulajdonú 
infrastruktúrán, optikai és rézkábeleken, alépítményben és földbe fektetve biztosítja a hálózat 
elérését, az utca két oldalán, a telekhatár mellett. A szolgáltatás problémamentes. A 
távközlési központ a Rákóczi utcában található. A város területén jelenleg néhány nyilvános 
telefonfülke üzemel. A készülékek számának csökkenése a mobilhálózat és a mobiltelefonok 
használatának elterjedésével fordítottan arányos. Az Invitel rendszere a település egészén 
biztosít hang, szélessávú internet és TV szolgáltatást.  

 

Kábeltelevíziós hálózat 

A távközlési szolgáltatás mellett a település önálló kábeltelevíziós rendszerrel is rendelkezik. 
A szolgáltató az Austriasat Magyarország Kft.. a T-home és a UPC, valamint DIGI 
mikrohullámú szolgáltatása is. A hálózatra jelenleg a lakásállomány 43%-a kapcsolódik, 
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azonban a kábelen kínált szolgáltatások körének színesedésével további bővülés 
prognosztizálható. 

 

Térségi és települési környezetvédelem 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46 § (1) bekezdés (c) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a környezet védelméről rendeletet alkotott. 

Ercsi rendelkezik tehát környezetvédelmi rendelettel (20/2005 (IX.5.) Kt. sz. rendelet), amely 
meghatározza a település rendezettségének, a közterületek rendben tartásának fontosságát 
(járdák, utak tisztántartása, karbantartása), és a közterület használatot szigorúan 
szabályozza. 

Ugyanez a rendelet szabályozza a levegőtisztaság védelmét (égetés, parlagfű irtás), 
valamint a háziállattartást. Az önkormányzat célja a szabályok betartásával és betartatásával 
a lakosok komfortérzetének és a település képének javítása. 

A rendelet alapján a város és környezete mindennemű fejlesztésénél, a beruházásoknál, a 
beavatkozásoknál a környezet-, táj- és természetvédelem szempontjait, igényeit fokozottan 
érvényre kell juttatni a döntés-előkészítési, tervezési, megvalósítási folyamat lépcsőiben. A 
város és környezete mindennemű fejlesztésénél, a beruházásoknál, a beavatkozásoknál a 
környezet-, táj- és természetvédelem szempontjait, igényeit fokozottan érvényre kell juttatni a 
döntés-előkészítési, tervezési, megvalósítási folyamat lépcsőiben. 

A rendelet kinyilvánítja, hogy a beépítésre szánt gazdasági területeken csak olyan 
létesítményeket szabad elhelyezni, melyek  

(a) összhangban vannak a rendezési terv terület-felhasználási és szabályozási 
előírásaival; 

(b) igazolhatóan teljesítik a technológiai, kibocsátási és környezetminőségi 
határértékeket, normatívákat; 

(c) a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő védett/védendő létesítmények, területek 
irányában a meglévő és tervezett ipari és szolgáltató tevékenységek együttes terhelő 
hatását nem növelik a megengedett mérték fölé. 

 

A beépítésre szánt területen élelmiszer gyártása, csomagolása, valamint tűz- és 
robbanásveszélyes tevékenység csak a környezetre kiterjedő, a terhelések környezeti 
kölcsönhatás vizsgálata szerint folytatható, illetve engedélyezhető. 

A várhatóan vagy bizonyítottan jelentős környezeti hatást okozó tevékenységek 
telepítésénél, a termelés vagy szolgáltatás mennyiségi jellemzőinek változásánál, a 
kibocsátások minősített megváltozásánál a tulajdonosnak, a beruházónak, érintett 
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gazdálkodónak dokumentálnia kell a környezeti hatásokat az engedély megalapozáshoz. és 
szükség esetén környezeti hatásvizsgálat készítésére kötelezett. 

 

A város fejlesztése, a termelő és szolgáltató beruházások telepítése esetében a természeti 
és épített környezettel összhangban lévő megoldásokra, tiszta technológiák és zárt 
rendszerek alkalmazására kell törekedni, hangsúlyt helyezni; az engedélyezéseknél az ilyen 
vállalkozásokat, megoldásokat kell előnyben részesíteni. 

Ercsi város közigazgatási területén tehát csak környezetbarát létesítményre adható ki 
engedély. 

A Duna, Kis – Duna, Rába patak, Szent László patak, Válivíz vizének, növény-, 
állatvilágának fokozott védelme minden természetes és jogi személynek, szervezetnek 
kiemelt kötelessége. 

 

� Talaj 
 

Az Ercsit is magában foglaló kistáj 99 és 198 m közötti tszf-i magasságú, aprólékosan 
felszabdalt felszínű, helyenként 60 m/km-t is meghaladó relatív reliefű hordalékkúp síkság. 
DK felé lejtő felszínét ÉNY-i csapású, tektonikusan előre jelzett teraszos völgyek völgyközi 
hátakra tagolják. A kistáj ÉNy-i és ÉK-i része alacsony dombsági hátak és lejtők, D-i része 
hullámos síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. Völgyekkel és medencékkel tagolt 
felszínének jellegzetes domborzati formái eróziós-deráziós folyamatokkal jöttek létre, s 
jelentős szerep jutott a szerkezeti mozgásoknak is. 

Ercsi a Mezőföld északi felében a Közép-Mezőföld kistájban fekszik, lösszel fedett 
hordalékkúp-síkságon, ahol a lösztakaró helyenként a több tíz méteres vastagságot is eléri. 

 

26. térkép: Barna: csernozjom talajok 

 

Forrás: MTA TAKI 
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A genetikus talajtípusokat tartalmazó vizsgálati elemzésekből kimutatható tehát, hogy Ercsi 
Város közigazgatási területén belül 2 talajtípus található: 

• réti öntéstalaj; 
• mészlepedékes csernozjom. 

 

21. táblázat:Talajtípusok megoszlása az összterület  függvényében 
Talajtípus  Előfordulás, %  

Réti öntés 55 

Mészlepedékes csernozjom 45 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartás 

 

A talajdegradációs folyamatok a talaj anyagforgalmának számunkra kedvezőtlen irányban 
történő megváltozását jelentik, amelynek következményei területveszteség és/vagy a terület 
értékcsökkenése. Zavarok a talaj funkcióiban; a talaj termékenységének csökkenése; 
talajökológiai feltételek romlása (— gyengébb növényfejlődés — kisebb biomassza-hozam 
— kisebb termés); kedvezőtlenebb körülmények az agrotechnikai műveletek időben és 
megfelelő minőségben történő energiatakarékos elvégzéséhez; nagyobb termelési 
ráfordítások (növekvő energia-, vízellátás és vízelvezetés-, valamint tápanyagigény stb.); 
káros környezeti mellékhatások (például árvíz- és belvízveszély fokozódása; felszíni és 
felszín alatti vízkészletek szennyezése; táj-rombolás, stb.). 

 

27. térkép: Talajdegradációs régiók Magyarországon 

 

Forrás: MTA-TAKI 
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Ercsi belterületén 1938-tól napjainkig mozgásban van a város ősi-, Duna-parti lakóterülete. 
Hasonló partfal- állékonysági problémák jelentkeznek napjainkban más településeken is. 
Ercsiben a Halász sori közút, közművei és lakóépületei az 1938-1999. közötti időszakban 
teljesen megsemmisültek a folyamatos partfalmozgások miatt, melyek részben földtani-, 
részben a Duna eróziós-, részben urbanizációs hatások miatt következtek be. A 
károsodások olyan mértéket öltöttek 2000 végére, hogy 2001-2004. között az Országos 
Partfalprogram keretében az óriási kiterjedésűvé eszkalálódott felszínmozgás stabilizációja 
három szakaszban a Szőnyi u-tól D-re a kompkikötőig (Bacsó B. u.) 440 m hosszban 
megtörtént. A 2001-2004. évi stabilizációs munkák É-i befejező szakaszán a mederben lévő 
vezetőmű és alsó vb. fúrt cölöpsor elkészült, ill. az alsó részű-tag is véglegesen ki lett 
alakítva. Azonban az átmeneti szakaszon a Duna sor 419/1 hrsz.-Szőnyi u. közötti részen a 
felső partfal-tag csak egy ideiglenes talajszegezett visszatöltést kapott.  

A beszivárgó vizek miatt 2008. évben a partélen az ideiglenesen visszatöltött felső részű-tag 
elmozdult, 25 m hosszban öv-szerű repedések mentén kisebb lokális suvadás keletkezett. A 
korábban elvégzett stabilizációs munkákkal nem érintett 270 m hosszú lakóterületen a 
mozgások tovább folytatódnak. Ennek oka a partfalban feltorlódó nyomás alatti rétegvizek 
áramlási nyomása, felhajtó ereje, a partfalban felhalmozódó omlásanyag átázása és a Duna 
alámosó hatása. Mindezen okok miatt elkerülhetetlen a partfal-stabilizáció folytatása a város 
É-i belterületi határáig. 

 

� Felszíni és felszín alatti vizek 
 

Felszíni vizek 
• Vízgyűjtő meghatározása 
•  

• A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT-k) készítéséhez Magyarország területét - 
amely teljes egészében a Duna vízgyűjtőjén fekszik - 4 részvízgyűjtőre és 42 tervezési 
alegységre osztották fel. A 4 részvízgyűjtő: Duna, Tisza, Dráva és a Balaton. 
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28. térkép: Vízgy űjtő területek Magyarországon 

 

 

 

Forrás: Vízgyűjtő gazdálkodási tervek 

 

Az Érd-Ercsi hátság, és Váli-víz síkja elnevezésű kistájakon elhelyezkedő Ercsi térségét az 
alábbi jelentősebb vízfolyások érinti: 

• a Duna, 
• a Váli-víz 
• a Szent-László patak-patak, 
• Dunai holtág (Kis Duna) 
• Rába-patak 

 

Ercsi közigazgatási területéhez a Szilvássy Horgászfalu mesterséges tava, a Káros-tó 
tartozik. 
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A vizek minősége folyamatosan vizsgáltra került és az anyagok szerinti osztályozás alapján 
megállapítható, hogy a Duna Nagytéténynél mért értékei alapján csak nitrit tekintetében nem 
éri el a jó állapotot. A Váli-víz, és a Szent László-patak esetén több vizsgált vízminőségi 
jellemző így nitrit, ammónia-ammóniumnitrogén, ortofoszfát, és a nitrit-nitrogén értékei 
magasabbak a jó vízminőségi osztályba sorolhatóságnál. 
 
A vízfolyások állapota a 2010 évben elfogadott vízgyűjtő gazdálkodási tervekben is 
meghatározásra kerültek, a VKI szerinti „jó állapot” elérésének figyelembevételével. E 
szempont szerinti vízminőségi jellemzést a következő ábra mutatja be. 
 

22. táblázat: Felszíni vizek VGT szerinti min ősítése 

 

Forrás: VGT 2010 

 

Belvíz 
Magyarország közel 45000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 
60%-át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és 
hidrológiai tényezők kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá. 

A belvízmentes vagy belvízzel alig veszélyeztetett terület 18 000 km2-t tesz ki, ami a teljes 
síkvidéki terület 40%-át jelenti. Ez a zóna lényegében a hátsági jellegű területeket fedi le, 
legnagyobb kiterjedésben a Duna- Tisza közén és a Nyírségben, de jelentős kiterjedésű a 
Békés-Csanádi löszháton is. Az itt felsorolt térségekben foltszerűen erősebben 
veszélyeztetett területeket is találunk. 
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29. térkép: Belvízveszélyes területek 

 

Forrás: Fejér megye területrendezési terve 

 

• A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területe három megyét foglal 
magába, nagysága 13.010 km2. Ebből a síkvidék nagysága 851,6 km2. 

• A szakágazat a vízgazdálkodási tv. értelmében gondoskodik a kizárólagos állami 
tulajdonban lévő belvízcsatornákon a vizek kártétel nélküli levezetéséről. Koordinálja, illetve 
közreműködik a működési területet érintő vízrendezési koncepciók elkészítésében, és 
gondoskodik az állami, a közcélú, az önkormányzati, illetve a magántulajdonban lévő vízi 
létesítmények fejlesztési, üzemelési összhangjának megteremtésében. A hatósági 
ellenőrzési tevékenység keretében felügyeli a vízi létesítmények üzemelési engedély szerinti 
üzemelését, illetve a szakaszmérnökségek közreműködésével feltárja az engedély nélküli 
vízi munkálatokat, és vízhasználatokat. Belvízmentes időszakban a szakaszmérnökségek 
végzik a csatornák üzemeltetését, ellenőrzését, fenntartását. 

• A síkvidéki területek két nagy csoportra oszthatók. A Duna jobb parti árvízvédelmi 
töltése mellett elterülő öblözetek jelentik az egyik csoportot, míg a másikba a vízfolyások, 
belvízcsatornák keskeny folyóvölgyei tartoznak. A síkvidéki területek négy belvízrendszerre 
tagozódnak, amelyeken belül hat belvízvédelmi szakasz összesen 24 őrjárása helyezkedik 
el. 

• A KDT VIZIG kezelésében 299 km belvízcsatorna van, ezek közül a legjelentősebbek 
a Nádor csatorna, a Szekszárd-Bátai főcsatorna. A belvízcsatornák közül a Séd-Sárvíz 
Malomcsatorna, valamint a Gaja Malomcsatorna belvízmentes időszakban az öntözéshez, 
illetve a halastavak feltöltéséhez szükséges vízmennyiséget szállítja. 

•  
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• Működési területükön három darab üzemképes belvízátemelő szivattyútelep található, 
melyeknek összkapacitása 6,3 m3/s. Báta I. és Báta II. szivattyútelepek a Szekszárd-Bátai 
főcsatornán érkező belvizeket emelik át magas dunai vízállás esetén a folyóba. A két 
szivattyútelep kapacitása 5 m3/s. Az adonyi szivattyútelep két gépegysége 1,3 m3/s 
vízmennyiség átemelésére képes az Adonyi főcsatornából. 

• A belvízvédelmi szakaszokon kiépített belvíztározók nincsenek. Amennyiben 
belvíztározásra, belvízvisszatartásra van szükség, úgy a terepadottságoktól függően vagy a 
medertározást, vagy holtágakat, illetve egyéb lehetőségeket használják fel ebből a célból. 
 

Érintett belvízrendszer 

• A belvízrendszer egy belvízgyűjtő területen v. öblözeten tervszerűen létesített belvíz-
gazdálkodási művek összessége, melynek feladata, hogy az egész vízgyűjtőre kiterjedően 
gazdaságosan oldja meg a belvízlevezetést. 

• A Közép-Duna tájegység területén két belvízvédelmi öblözet található: az Érdi és a 
Dunafüredi öblözet. Az összesen 44,1 km2 kiterjedésű öblözet töltéssel bevédett 14.6 km2 
síkvidékű jellegű mélyárteret és a hozzá csatlakozó dombvidékű jellegű fennsíki öblözetet 
foglalja magába. A belvízrendszerek főcsatornáin (Sulák, Dunafüredi 1. csatorna) a 
vízlevezetés a Dunai árvízszinttől függően gravitációs ill. szivattyús. A Duna magas vízszintje 
esetén a belvizek átemelését 1,29 m3 /s teljesítményű érdi ill. a 0,5 m3 /s teljesítményű 
dunafüredi déli zsilipi szivattyútelep biztosítja. Az öblözetben a Sulák csatorna 3,1 km hosszú 
szakasza és az érdi szivattyútelep van a KDVKÖVIZIG kezelésében. A Dunafüredi öblözet 
létesítményeit Százhalombatta város kezeli. 
Fejér megye területén belvízvédelmi rendszer üzemel az Adony-Ercsi szakaszon (04.04 jel ), 
Adonynál belvízátemelő szivattyú biztosítja magas dunai vízszintnél is a belvizek 
továbbvezetését, valamint belvízvédelmi rendszer üzemel a Cece-Ősi szakaszon.  
 

Felszín alatti vizek, felszín alatti vizek érzékeny sége 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Ercsi a fokozottan 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, és  
kiemelt érzékenységű terület. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006 (II. 
7.) Korm. rendelet alapján Ercsi nitrát érzékeny területek közé sorolható. A felszín alatti vizek 
védelme különösen fontos, mivel jelenleg a város ivóvíz ellátását az Ercsi vízbázis (parti 
szűrésű kutak). A vízbázis vízadó rétegei sérülékenyek. A várost ellátó vízbázis (Ercsi 
vízbázis) vize nem szennyezett, annak ellenére, hogy a vízadó réteg nem védett. Ivóvíz-
minőségi szempontból csak a magas Fe-, és Mn- tartalom okozhat problémát. 

Törökkút Kht. kútjaiból kitermelt vizek megfelelnek a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben 
előírt határértékeknek, így vízkezelés nem történik a hálózatba juttatás előtt. A közüzemi 
vízellátást a településen 99%-os, a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása 80%-os, 
így éves szinten mintegy 60 000 m3/év mennyiségű szennyvíz szikkad el, kerül be a talajba. 

Az évtizedek alatt elszikkasztott mennyiségű szennyezőanyag a felszín alatt anaerob 
körülmények között átalakulva és egymásra hatva, kedvezőtlen kémiai, biológiai és 
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biokémiai folyamatokat eredményez. Ercsi Város felszínalatti földtani közegeinek 
érzékenysége miatt különösen fontos feladat a szennyezőanyagok bejutásának 
megakadályozása a talajba és a talajvizekbe. 

A város területétől délre elhelyezkedő felszín alatti vízkészlet védelme mind mennyiségi, 
mind minőségi szempontból a város, és a környező települések egyik kiemelkedő 
környezetvédelmi feladata kell, hogy legyen. 

Az Ercsi vízbázis vízminősége megfelelő. A kutak által kitermelt víznek magas a Fe-, és Mn 
tartalma, de előkezelés után ivóvíz minőségű. A vízbázis védelme érdekében kijelölésre 
kerültek a védőövezetek. Ercsi közigazgatási határát érinti a Váli-víz torkolat távlati 
vízbázisa, melynek védelme szintén a város, és a környező települések egyik fontos feladat. 

 

Talajvíz 
A felszín alatti vizek mennyisége a város környezetében változó. A D-i és D-K-i 
területrészeken a magas talajvízszint a jellemző. A talajvíz mélysége ezeken a területeken 2-
4 m, míg a település többi részén 8-20 m között változik, sőt É-on ennél mélyebb is lehet. A 
tavak környékén az 1-2 m-es mélység a jellemző. 

 

30. térkép: Település és környékének felszín alatti  vízszint térképe 

 

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe 

 

Felszín alatti vízbázis 
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A Ercsi területén található vízbázisokat az 1.15.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz minőségi 
jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló 
vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 
tartalmazza a vonatkozó területhasználati korlátozásokat. 

 

Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek (VGT) 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítéséhez Magyarország területét - amely teljes 
egészében a Duna vízgyűjtőjén fekszik - 42 tervezési alegységre osztották fel. A VGT célja 
az, hogy a felszíni vizek esetén a jó ökológiai és kémiai állapotot, a felszín alatti vizek esetén 
a pedig a jó mennyiségi és kémiai állapotot érjük el. A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) 
tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a környezeti célkitűzések és ezen 
célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések összefoglalását. A feladatokat tehát a 
víztestek szintjén kell a legnagyobb részletességgel meghatározni és végrehajtani. A 42 
tervezési alegységen az egyes víztestekre megfogalmazott intézkedésekre alapozva, az 
alegység vízgazdálkodási es vízi környezeti állapotának részletes bemutatásával kell az 
intézkedések megvalósításának ütemezését elkészíteni a helyi társadalmi egyeztetések 
eredményeinek beépítésével együtt. A négy részvízgyűjtő szintjén fontos a régiók szerepe, 
például, hogy a Regionális Operatív Programokból finanszírozható intézkedéseket 
támogassák. Itt kell bemutatni a régiók közötti különbségeket és az elmaradt intézkedések 
összesített hatásait. A részletességnek a társadalmi kommunikációt és az országos terv 
összeállítását kell szolgálnia. Országos szinten a VGT részletezettsége az Európai Bizottság 
követelményeihez kell, hogy igazodjon. 

Ercsi a Közép-Duna tervezési alegység területén fekszik. A közel 8600 km2 területű Közép-
Duna tervezési alegység meglehetősen különleges helyzetben van, mivel nem egységes 
vízgyűjtőterületet, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások vízgyűjtőinek sokaságát 
foglalja magába. Ezek a bal parton a Szob és a Csepel-sziget északi csúcsa között, a jobb 
parton pedig a Dömös és Dunaföldvár között érik el a Dunát. Ennek megfelelően a terület 
földrajzi felépítése is változatos: a bal parton ide tartozik a Börzsöny déli része, a Gödöllői-
dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp teraszokkal tagolt Pesti-síkság keskeny északi 
elvégződése. A jobb parton az északkelet-délnyugati csapásirányú, töréses, pikkelyes 
szerkezetű Dunántúli-középhegység résztájai közül a Visegrádi-hegység, a Pilis, a Budai-
hegység és a Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli irányból 
benyúló Mezőföld északi része csatlakozik a területhez. Ebből következően a tervezési 
egység földtani felépítése is rendkívül változatos. 
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� Leveg őtisztaság és védelme 
 

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari 
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző 
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A 
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), 
nyáron a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és 
településeit a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi 
hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a 
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes 
zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a 
talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát. 

 

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Ercsi nem szerepel a kiemelt települések között.  

 

A lakosságának környezet-egészségügyi érdeklődése elsősorban a levegő minőségére 
terjed ki. A levegővel kapcsolatos környezeti tudatosság és kiemelkedő érzékenység érthető, 
hiszen a levegő közvetlenül hat minden élő szervezetre, és pótlása műszaki beavatkozással 
nem lehetséges. Biológiai és közegészségügyi szempontból tiszta az a levegő, amelyben a 
szennyezőanyagok mennyisége nem haladja meg a kísérletileg megállapított élettani - 
egészségügyi és ökológiai – határértéket, azaz növényre, állatra és az emberre sem rövid, 
sem hosszú távon káros vagy kellemetlen hatást nem fejt ki. A levegőbe kerülő 
szennyezőanyagok nagy része bizonyos idő és távolság megtétele után kihullik, vagy a 
csapadékkal együtt kimosódik, kisebbik része befolyásolja a globális levegőminőséget. A 
levegőnek – az élővízhez és a talajhoz hasonlóan – természetes öntisztulása van. Ezt a 
folyamatot alapvetően befolyásolják adott helyen a légszennyező anyagok tulajdonságain 
kívül a klimatikus viszonyok is. Mindezek alapján a levegőtisztaság-védelemben elsősorban 
a regionális ill. helyi szabályozásnak van kiemelkedő szerepe. 

A levegő minőségének alakításában meghatározók a település légszennyezési forrásai és a 
háttérszennyezés. A települési légszennyezési források az alábbi kibocsátásból 
összegződnek: 

• ipari és szolgáltatás 
• az egyedi és lakossági fűtések valamint 
• a közlekedés. 

 

A város levegő minőségét a háttérszennyezésen kívül az előzőekben felsoroltak emissziója 
határozza meg.  
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Ercsi város területén 2 db immissziómérő állomás található. Az itt vett minták elemzését a 
MOL Nyrt. DS Fejlesztés Környezetvédelmi Laboratóriuma végzi. 

 

23. táblázat: Ercsi város imissziós mér őpontjain mért légszennyez ő komponensek éves 
átlagkoncentrációi 

 

Forrás: Ercsi Települési Környezetvédelmi Programja 

 

• Az éves koncentrációértékeket figyelembe véve jól látható, hogy etil-benzol esetében 
a 24 órás koncentrációk éves átlagértéke határérték feletti, míg a többi alkotó esetében a 
megengedett érték alatti koncentrációt tapasztalhatunk. 

• A település környezetében elhanyagolható légszennyező forrásként döntően a 
környék közútjai tekinthetők. Ezen kívül a vizsgált környezetben az uralkodó szélirányból 
érkező, a mezőgazdasági területekről származó porterhelés jelentkezhet. Megállapítható, 
hogy a város légszennyező anyagai közül a legjelentősebb problémát a por okozza. Mára 
már a határérték túllépések száma nem haladja meg ugyan az évente megengedhető 
mértéket, de még így is több alkalommal mérhető a megengedett értéknél nagyobb 
porkoncentráció. Mindezeket figyelembe véve valószínűsíthető, hogy az uralkodó szélirányt 
figyelembe véve Ercsi város területén is jelentős porkoncentráció növekedéssel kell 
számolni, különösen a téli időszakban. 
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� Zaj, és rezgésterhelés 
 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős 
létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken. 

 

24. táblázat: Zajtól védend ő területek 

Sorszám Zajtól védend ő terület 
Határérték (LTH) az 

LAM megítélési 
szintre* (dB) 

  

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 
óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
területek 45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

Forrás: KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete 

 

A településen a legnagyobb zajforrás a várost keresztülszelő intenzív vasútforgalom és 
közúti forgalom jelenti. 

A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye szerint a Magyarország területén található 
valamennyi nagyforgalmú közút, nagyforgalmú vasútvonal és fő repülőtér valamint a fő 
közlekedési létesítmények esetén a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítése 
kötelező. A vasúti zajból származó nagyon magas zajterhelés (70-75 dB) ott bizony számos 
helyen előfordult. 

Ercsi közlekedési helyzetét döntő módon meghatározza, hogy a településen országos 
főútvonal is keresztülhalad. Ezen kívül a település gyűjtő és forgalmi útjai is jelentős 
forgalmat bonyolítanak. 

Az önkormányzati tulajdonú épületek esetében a forgalmas útszakaszok mentén a 
környezeti zajterhelési határérték túllépés kompenzálására a meglévő, és megmaradó (lakó) 
épületek homlokzati szerkezeti elemeinek felújításával, a nyílászárók fokozott hanggátlásúvá 
történő átalakításával kell biztosítani a belső téri zajterhelési határértékek teljesülését. 

Csendes övezeteket kell kialakítani a rendeltetése miatt a zaj ellen fokozott védelmet igénylő 
egészségügyi és oktatási, művelődési létesítmények környezetében. Ilyen kiemelt védelmet 
igénylő létesítmények lennének az Egészségügyi Központ valamint oktatási intézmények. 
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A belvárosi forgalom csökkentése érdekében célszerű a gépjárműhasználatról más 
közlekedési módra áttérni. Az alternatív közlekedési módok fejlesztése érdekében 
megfontolandó a kerékpárút fejlesztése. 

További zajforrás lehetnek a szórakozóhelyek, amelyek zajkibocsátásának határértékét 
végzés formájában állapítja meg a jegyző, amelyet a város honlapján közzétesznek. 

 

� Sugárzás védelem 
 

Településen mindhárom mobil szolgáltató rendelkezik mobiltelefon toronnyal. Itt működik 
továbbá a DVOR/DME/NDB légiirányító navigációs adóállomás. 

A város Paks, Mochovce, Bohunice, Dukovány, Krusko atomerőművek 300 km-es 
Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik. 

 

31. térkép: Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvi ntézkedési Zónája 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A város figyelembe veendő közelségében az MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
kutatóreaktora és a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora üzemel. 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos 
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 
mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások olyan műszerekkel vannak 
felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a 
dózisteljesítmény értékét. 

Ercsi területén sugárzásmérő nem található. A legközelebbi sugárzásmérő állomás 
Székesfehérváron van. 
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� Hulladékkezelés 
 

Hulladékgy űjtés és – szállítás, szelektív hulladékgy űjtés  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete 
A hulladékgazdálkodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
gondoskodik a települési hulladékkal kapcsolatos szabályozásról.  

A települési környezetminőség javításában elkötelezett Ercsi tagja a Közép-Dunavidéki 
Hulladékkezelési Programnak.  

A település tisztaságáról a közterületeken elhelyezett gyűjtőkkel gondoskodnak. A 
szemétszállítás helyi rendszerét 2002. január 1-jétől az Európai Uniós normáknak megfelelő 
módon szabályozta. A közterületek tisztasága érdekében az utcai hulladékgyűjtő edényzetek 
számának növelése, indokolt. A parkokban a zöldhulladék folyamatos összegyűjtését 
különösen levélhullás idején meg kell szervezni. Ugyancsak meg kell szervezni az egyéb 
módokon összegyűjtött hulladékok elszállítását. A város arculatának megítélése 
szempontjából az útpadkákat, árkokat rendszeren kaszálni kell, a szemétgyűjtést meg kell 
szervezni. A HULL-3 programpontnak megfelelően az illegális hulladéklerakásokat fel kell 
számolni. A közterületek tisztántartására vonatkozó szabályozást Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének a közterületek tisztántartásáról szóló rendelete tartalmazza. A rendelet 
értelmében. A közterület rendszeres tisztításáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az 
önkormányzatnak, ill. az érintett ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni.  

A településen keletkező kommunális hulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása a város 
közigazgatási területén belül megoldott. A város évente két-három alkalommal 
szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek bevonásával. A településen 
2005. óta folyik szelektív hulladékgyűjtés, több szelektív hulladékgyűjtő szigettel. Évente 
három alkalommal történik lomtalanítás, és egy alkalommal veszélyes hulladékgyűjtő akció. 

A városban 2007. szeptember eleje óta - szelektív hulladékgyűjtő rendszer szerves 
részeként működik a szelektív hulladékgyűjtő udvar. A hulladékgyűjtő udvarban a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezhető hulladékokon kívül - műanyag, papír, üveg, 
alumínium - az ingatlanokon keletkező lom és építési törmelék is elhelyezhetők. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban csökkenteni kell a lerakásra kerülő 
lakossági hulladék szerves anyag tartalmát. A csökkentés érdekében a tervezési területen 
növelni kell a kerti és közterületi zöldhulladék, valamint a konyhai szerves hulladék 
elkülönített gyűjtését és komposztálását. További cél, hogy a települési hulladék veszélyes 
komponensei külön kerüljenek gyűjtésre és részben másodnyersanyagként való 
felhasználásra. 

 

Az Önkormányzatnak sajátos eszközeivel támogatnia kell a szelektív hulladékgyűjtést. 
Ennek érdekében a közszolgáltatóval együttműködésben a lakosságot folyamatosan 
tájékoztatni szükséges a korszerű hulladékgazdálkodás eszközeiről, lehetőségeiről.  
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A településen 1 db bezárt hulladéklerakó található a 0213/1 hrsz-ú területen. A 
hulladéklerakó rekultiválása megkezdődött, a hulladékréteg szigetelő réteggel történő 
takarása befejeződött. 

Sajnos Ercsi közigazgatási határán belül rendkívül sok, illegális hulladéklerakás található.  

 

32. térkép: Illegális lerakók elhelyezkedése 

 
Forrás: Ercsi Települési Környezetvédelmi Programja 

 
Néhány városrészeken nem ritka a magánterületen belüli nagy mennyiségű hulladék 
megjelenése sem. Az Önkormányzat kiemelt feladatai közé tartozik az illegális lerakók 
megszűntetése. 
 

Közszolgáltató 

A településen hulladékkezelési engedéllyel és telephellyel rendelkező szakcég(ek) végzik a 
hulladék gyűjtését és szállítását. A heti egyszeri hulladékszállítást a Vertikál Építőipari és 
Kommunális Szolgáltató Zrt. (telephelye: Polgárdi) végzi. 

A közszolgáltató Ercsin kívül még 128 településen végzi a hulladékszállítást, 
hulladékkezelést. A Társaság béreli az Esztergom-Kertváros, Kesztölci úton fekvő 
hulladéklerakó telepen a 0548/4 hrsz. alatt létesített hulladékátrakó állomást, melyet a 
közszolgáltatási tevékenység részeként az Esztergomi Köztisztasági Kft (2500 Esztergom, 
Széchenyi tér 1.) üzemeltet. 
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� Vizuális környezetterhelés 
 

• Vizuális környezetterhelés nincs a településen. 
 

� Árvízvédelem 
 

Ercsi a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén található. A település árvízi 
szempontból veszélyeztetett. Lásd még: 1.18.1.1 fejezet. 

 

� Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 

• A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák s fentiek alapján: 

• A település rendszeresen belvízjárta területtel rendelkezik. 
• A vasúttól, jelentős közúti forgalomból származó zajterhelés a település egyes 

részein problémát okoz. 
• illegális hulladéklerakás 
• levegő magas porkoncentrációja, különösen a téli időszakokban. 
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Katasztrófavédelem 
 

Alábányászott területek, barlangok és pincék terüle tei 

• Ercsi területén alábányászott területek, barlangok és pincék nem találhatóak. 
• Ercsi külterületének kisebb része – döntően a Duna partján vízeróziónak kitett terület, 
ezáltal a zónatérkép a települést érinti. 

• Az Országos Felszínmozgás kataszter szerint város területén a domborzati 
viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes terület található. 
OEV0702-060-02 bejelentési számon Ercsi közelében (ábrán pirossal jelölt területet érintve) 
löszomlás történt korábban, melynek lehetséges indoka átázás lehetett. 
 
16: ábra. Ercsi külterületi felszínmozgás 

 
Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

 

Földrengés veszélyeztetett területek 

• Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság 
részéről nem érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az 
epicentrum környékén már jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat 
okozó földrengés 15-20 évente keletkezhet. 
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•  
33. térkép: A földrengések területi eloszlása Magya rországon. A szürke körök a historikus 
rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek  rengéseit (1995-2009) mutatják 

 

Forrás:foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-
veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7 

 

� Vízrajzi veszélyeztetettség 
 

1.1.1.40. Árvízveszélyes területek 
 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Ercsi A-erősen veszélyeztetett/ 
település. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a 
legveszélyeztetettebb településrész határozza meg. A település erősen veszélyeztetett „A" 
kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű 
nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet. 

Ercsiben környezeti kockázatot jelent a mély fekvésű területeken az árvízi elöntés 
lehetősége. Bár az árvízvédelmi művek kiépítettsége többnyire megfelelő, és a hiányzó 
szakaszok fejlesztése a közeljövőben várható, az éghajlatváltozás nem várt, sok esetben 
kivédhetetlen árvízi eseményeket idézhet elő, ezért ezeken a területek a fejlesztéseknek 
mindig figyelembe kell venni a meglévő környezeti kockázatot. 
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1.1.1.41. Belvízveszélyes területek 
 

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.16.2.1 fejezet tartalmazza. 

• A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló1 
8/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Ercsi  A-erősen 
veszélyeztetett település. 
 
34. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi  térképe (1. belvízzeI nem, vagy alig 
veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten v eszélyeztetett terület, 3. belvízzeI közepesen 
veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI er ősen veszélyeztetett terület) 

 

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, 
BELVÍZ-INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu 

 

Az 1.17.2.1 fejezetben foglaltaknak megfelelően a településen belvízzel veszélyeztetett 
területei találhatóak. A csapadék- és belvíz elvezetés különös fontossággal bír, mert a 
település alatt húzódó vízzáró réteg miatt fokozottan veszélyeztetett. 

 

1.1.1.42. Mély fekvés ű területek 
 

Ercsin lévő mély fekvésű terület a település déli részén húzódó tavak környéke. 
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1.1.1.43. Árvíz és belvízvédelem 
 

A dunai védvonal mind magasságilag, mind keresztmetszeti méreteiben maximálisan kiépült, 
a mértékadó árvízszint + 1 m biztonsági magasságra. A gát fő védvonalát a 6. számú főút 
képezi 31,471 km hosszban. 

04.03 számú Adony - Ercsi belvízvédelmi szakasz a Duna jobb part Adonyi 
belvízrendszerben helyezkedik el, három öblözetre tagozódik (Adony, Ercsi, Iváncsa) és 
ennek megfelelően három őrjárásra. A szakasz a Duna jobb partján fekszik. Keleten, a 6. sz. 
főközlekedési út, amely egyben árvízvédelmi fővédvonali, északon az Ercsi magaslatok, 
valamint a Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal, nyugaton a beloianniszi magaslatok, délen 
pedig a Duna kulcsi dombhát nyúlványai határolják. A belvízvédelmi szakasz területén egy 
település, Adony helyezkedik el. A szakasz területe 48 km2, vízgyűjtő területe 274 km2. A 
szakasz védvonalai 0,5-1,0 m-es biztonsággal vannak kiépítve. 

Kiemelt fontosságú a meglévő védvonalak megerősítése, rekonstrukciója, a csapadék-
elvezető hálózat rendszeres tisztítása, a hálózat rekonstrukciója, bővítése.  

 

� Egyéb katasztrófavédelmi tényez ők 
 

1.1.1.44. Kedvezőtlen morfológiai adottságok 
 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Ercsi belterületén nincs. A 
külterületi szakaszon történt egy jelentős földmozgás korábban. 

Az Országos Felszínmozgás kataszter szerint város területén a domborzati viszonyokból és 
a tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes terület található. OEV0702-060-
02 bejelentési számon Ercsi közelében (ábrán pirossal jelölt területet érintve) löszomlás 
történt korábban, melynek lehetséges indoka átázás lehetett. 

 

1.1.1.45. Mélységi, magassági korlátozások és tevék enységb ől eredő 
korlátozások 

 

• A város településszerkezeti terve alapján bevezetett mélységi, magassági, 
tevékenységből eredő korlátozásokat, védőterületeket, védőtávolságokat az alábbiakban 
ismertetjük: 

• a település tervezett belterületi határától mért 1.000 m-es védőtávolságon belül 
települési környezetet zavaró, szennyező tevékenység – ha jogszabály eltérő 
védőtávolságot nem határoz meg - nem folytatható, 

• a védőterület-igényes telephelyek körül az alábbi védőtávolságok tartandók be: 
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o a szennyvíztisztító-telep belterület felé eső védőterületén egyedileg 
meghatározott 150 mes védőtávolság, 

o a Duna menti ivóvízbázis parti szűrésű kútcsoportjainak védőterülete körül 
kijelölt hidrogeológiai védőövezetek tervlapon ábrázolt területei, 

o a kőolaj finomító telephely körüli 500-es levegőtisztaság védelmi, illetve 1000 
m–es védőterület. 

• azokon a területeken, ahol a telek, építési telek hossz- vagy keresztirányú átlagos 
lejtése eléri a 20 %-ot, az övezetenként megengedett legnagyobb 
építménymagasság értéke = az övezetre meghatározott legnagyobb 
építménymagasság értéke + az épület domb felőli terepcsatlakozásának és a lejtő 
felőli terepcsatlakozásának magasságkülönbsége. Ebben az esetben az övezetre 
meghatározott legnagyobb építménymagasság értékét megemelő, előzőek szerint 
számított magasságkülönbségi értékként legfeljebb 5 m-t lehet figyelembe venni 

• a gazdasági övezetekben 4000 m2–nél nagyobb építési telkek be nem épített részén 
(az egyes telephelyeket határoló telekhatárok mentén) összefüggő, legalább 5,0 m 
széles védő zöld sávot kell kialakítani, amennyiben a kialakult beépítettség illetve a 
technológia és az előírt védőtávolságok ezt lehetővé teszik. 

• a tervezett nagysebességű vasút nyomvonalától 250 m védőtávolság tartandó 
• az utak, elektromos vezetékek az övezet bármelyik ingatlanán átvezethetők 
• az országos közutak védőterületek értékei az úttengelytől mérve: 

o gyorsforgalmi– és főút nyomvonala mentén 100-100 m. 
o az alsóbbrendű országos közutak külterületi szakasza mentén 50-50 m 

 

1.1.1.46. Ipari veszélyforrások 
 

• Veszélyes ipari üzemeket három kategóriába sorolták: 
• Felső küszöbértékű üzem 
• Alsó küszöbértékű üzem 
• Küszöbérték alatti üzem. 

•  

• A városban nem működik olyan üzem, mely az általa folytatott tevékenység alapján 
veszélyes üzemnek minősül.  

•  
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Ásványi nyersanyag lel őhely 
 

A helyenként több km mélységbe süllyedt medencealjzatról csak bizonytalan ismeretek 
vannak. A kistáj É-i és K-i szegélyén pannóniai agyagos-kavicsos üledékek találhatók a 
felszínen, ill. a felszín közelében. A terület egy részét igen eltérő vastagságú, részben 
eolikus, részben áthalmozott pleisztocén korú löszös üledékek borítják. A feküt képviselő 
pannóniai üledékre ÉNy irányából helyenként 20 m-t is meghaladó kavicstakarót halmoztak 
fel a vízfolyások. A pleisztocén folyamán a többé-kevésbé egységes felszín összetöredezett, 
különböző mértékben kiemelkedett. A denudáció hatására a vastagabb kavicstakaróval 
borított felszínek többnyire megőrizték eredeti relatív magasságukat, esetleg eróziós 
„szigethegyekké” alakultak (Ercsi-, Sóskúti-löszhát). Más területeken a laza üledékes kőzet 
sokkal intenzívebben denudálódott, és löszfedte hullámos síksággá alakult. 

 

35. térkép: Talajképz ő kőzetek 

 
Forrás: Ercsi Települési Környezetvédelmi Programja 

 
Ercsi közigazgatási területén belül több bányaterület található, melyeken jelenleg bányászati 
tevékenységet nem folytatnak. Ezeken a területeken régebben homok ill. kavicsbányászat 
folyt. 
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Városi klíma 
 

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza. 

A városokban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok 
idején különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés 
lehet, mely eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az 
összetett beépítési struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) 
miatt megváltozott lefolyási viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle 
emberi tevékenység általi (közlekedés, fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező 
anyagok, stb.). 

Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad 
térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például 

• a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget), 
• a megváltozott átszellőzési viszonyok, 
• a levegőminőségi problémák. 

A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és 
beépítési tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során 
nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok. 

 

Ercsi városklímáját befolyásoló tényezők: 

• Negatív tényezők: síkvidéki fekvése, a nyárvégi aszályos időjárás 
• Pozitív tényezők: a város külterületén található nagyobb vízfelületek, a nagy 

zöldfelületi borítottság 
A pozitív és negatív tényezőket összevetve elmondható, hogy Ercsi városi klímája megfelelő, 
azonban az erdősültség növelésével tovább javítható. 

 

A település nem tagja a Klímabarát Szövetségnek. 
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2. Helyzetelemz ő munkarész 
 

A vizsgált tényez ők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
 

A település térségi szerepköre kapcsán megemlítendő, hogy amellett, hogy naponta közel 
2000 lakos ingázik más településre dolgozni, Ercsibe is viszonylag jelentős számú 
foglalkoztatott ingázik más településekről (478 fő). Az eljáró lakosok miatt azonban az 
ingázási mutató értéke (mely azt fejezi ki, mekkora a településekről más településre ingázók, 
illetve az adott településre más településekről ingázók aránya) a járáson belül nem túl 
kedvező: Ercsi a járás 9 települése közül a 6. helyen áll. Összességében azt lehet 
megállapítani, hogy a járás településeinek foglalkoztatási potenciálja viszonylag gyenge, 
ugyanakkor Ercsiben is felfedezhető a tágabb térségi foglalkoztatói szerepkör. 

A közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódóan ugyancsak beszélhetünk szerényebb 
térségi szerepről, hiszen a Művelődési Ház rendezvényeit éves szinten 5000-6000 fő – nem 
csak helyi lakos – látogatja. Az egészségügy terén jelentősebb a város mai szerepe is: az 
alapellátás mellett az orvosi ügyeletet is az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ biztosítja, emellett ebben az intézményben működik a térségi jelentőségű 
szakellátás, mely az előbbi települések számára 20 különböző szakrendelés elérését teszi 
lehetővé. 

Az elemzések szerint – bár 2010 és 2011 között a lakónépességi adatok némi emelkedést 
mutatnak – az utóbbi évek tendenciája megmaradt: a 2006-ig tartó emelkedést viszonylag 
határozott csökkenés követi 2007-től, így az időszak teljes mérlegeként megállapítható, hogy 
2000 és 2013 között 3,07%-kal csökkent a település lakónépessége. 

A természetes népmozgalmi és vándorlási folyamatokat áttekintve összefoglalóan 
elmondhatjuk, hogy míg a születések és halálozások különbözete az évek során szinte 
kiegyenlíti egymást, a vándorlási folyamatok esetében az elvándorlási oldal az erősebb. 
Mindezek alapján rögzíthető, hogy Ercsi 2000-2013 közötti népesség-csökkenésében a 
természetes fogyásnak kisebb, míg a negatív vándorlási mutatónak jelentősebb szerepe 
van. 

Ercsi népességének korösszetételét áttekintve megállapítható, hogy a korcsoportok szerinti 
megoszlás aránya a két népszámlálás időszaka alatt az idősebb korosztályok irányába 
mozdult el. A város öregedési indexe (az idős népesség (65–X éves) a gyermeknépesség 
(0–14 éves) százalékában kifejezve) 2001-ben 64,51%, míg 2011-ben ugyanez a mutató 
85,75% volt. A tendenciák tehát a település népességének öregedésére utalnak. 

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő, 10 főt meghaladó nemzetiségek: német 
(0,41%, 34 fő), cigány (9,18%, 761 fő), horvát (1,38%, 114 fő), román (0,27%, 22 fő). A hazai 
nemzetiségek aránya a cigány kisebbséggel együtt 11,58%. 2001 óta a nemzetiségek 
arányában viszonylag jelentős változás történt a településen. A cigány lakkosság aránya 
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2001-ben 5,97% volt, a német 0,23%, a horvát nemzetiséghez pedig mindössze 14 fő 
(0,17%) tartozott a korábbi népszámláláskor.  

Az adatok szerint 2011-ben a cigány lakosság aránya messze meghaladja a megyei (1,53%) 
és az országos (3,17%) szinten mért értékeket is. A településen a 2014.évi nemzetiségi 
önkormányzati választások során a roma és horvát nemzetiség alakított önkormányzatot.  

Az iskolai végzettség kapcsán összegezve elmondható, hogy a 2001-ben meglévő jelentős 
végzettségbeli elmaradást a városnak nem sikerült 2011-re csökkenteni, sőt, az érzékelhető, 
hogy számos település esetében a lakosság iskolai végzettsége sokkal dinamikusabban 
tudott javulni.  

Ercsi vonatkozásában ki kell emelni a kedvezőtlen munkanélküliségi adatokat. A 
munkanélküliség relatív mutatója – összhangban az álláskeresők számával – jelentősen 
megemelkedik 2008-at követen. Ugyanakkor, az ezt megelőző időszakban is magas volt és 
viszonylag kis változásokat mutatott. Kijelenthető, hogy a mutató a teljes vizsgált időszakban 
kedvezőtlenebb volt az országos és megyei értékeknél. A vizsgát releváns adatok 
összességében a város foglalkoztatási és munkaerő-piaci stabilitásának viszonylagos 
gyengeségét mutatják, ami arra utal, hogy Ercsiben a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás 
nem csak a gazdasági válság idején, de azt megelőzően és napjainkban is megoldandó 
problémaként jelentkezik. 

A település lakosságának társadalmi helyzete szempontjából lényegi, hogy a szegregátumok 
népessége jelentős: a ténylegesen szegregátumként azonosított 3 területeken 1.252 fő él (ez 
a lakosság 15,10%-a). A kedvezőtlen helyzetűként besorolt területen élő emberek 
jellemzően az átlagnál alacsonyabb iskolai végzettségűek, magas közöttük a munkanélküliek 
aránya, a háztartások jelentős részében nincs foglalkoztatott, kereső. Ugyancsak jellemző a 
gyermekek magasabb száma és aránya, ami a gyermekszegénység veszélyét is magában 
hordozza. 

A városban jelentős számú civil szervezet működét, segítve az önkormányzat 
feladatellátását és hozzájárulva a lakosság komfortérzetének, valamint a település 
vonzerejének erősödéséhez. A városi humán szolgáltatások közül az oktatási intézmények 
szerepe csökkent az elmúlt években, összhangban a csökkenő tanulószámmal. A tanulók 
számának visszaesése részben a gyermekek számának fogyásával, részben pedig a 
környező települések vonzóbb kínálatával és elszívó erejével van összefüggésben.  

A helyi egészségügyi és szociális intézményi struktúra megfelelően felépített, azonban az 
épületek üzemeltetési és fenntartási költségei sokszor kedvezőtlenek az alacsony 
energetikai és műszaki háttér miatt. 

Ercsi város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre Fejér Megye 
Területfejlesztési Programjában, a város ugyanakkor meghatározó gazdasági központ a 
térségben. 

Ercsiben, az építőiparban, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban, valamint a szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenységet végző működő vállalkozások száma a maghatározó, 
míg a mezőgazdasági tevékenységet végző cégek száma igen alacsony (mindösszesen 3 
db) a városban. 
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Az Ercsiben működő vállalkozások igen jelentős hányada az 1-9 főt foglalkoztató 
kategóriába esik, míg jelentősebb munkahelyteremtő potenciállal rendelkező vállalkozás az 
50-249 fő közötti munkavállalót alkalmazó kategóriában 1 db található a városban. A 
városban az 1-9 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma 2011 és 2012 között 
csökkent, és a 20-49 fős kategóriában található cégek számában is negatív változás 
következett be.  

A mezőgazdaság szerepe napjainkra fokozatosan értékelődött le a város életében, ma már 
szinte elhanyagolható mértékű. Amint láthattuk, 2012-ben mindösszesen 3 db működő 
vállalkozást rögzítettek a városban, ebben a szektorban, ami járási és megyei 
összevetésben is igen alacsony érték. 

A városban meghatározó az ipar szerepe, mint láthattuk 2012-ben 33 db vállalkozás 
működött ebben a szektorban. Az ágazaton belül meghatározó a nehézipar szerepe, hiszen 
Ercsiből nyílik a MOL kőolaj-finomítójának déli kapuja. Százhalombatta területéről Ercsi 
északi részébe is átnyúlik a finomító területe. A lakosság jelentős része a százhalombattai 
MOL Nyrt. és a Dunamenti Hőerőmű dolgozója. 

Ercsi középvállalkozásai közül több a város ipari parkjában működik. A cégek profilja 
alapvetően a feldolgozóiparhoz és a szolgáltató szektorhoz kapcsolódik. 

Ercsi város a Martonvásári járás meghatározó települése. A kiskereskedelem legtöbb ága 
megtalálható itt, ugyanakkor a kereskedelmi-szolgáltató szektor nem a legmeghatározóbb 
ágazat a városban, hiszen 2012-ben csupán 19 db vállalkozás működött ebben az 
ágazatban. A város kisvállalkozói gondoskodnak az élelmiszerboltok, és a különféle 
szaküzletek működtetéséről. Jelenleg Ercsiben a SPAR, illetve a COOP partnerek 
működtetnek nagyobb, a szektorban működő családi vállalkozásoknak versenytársat jelentő 
egységet. A városban a turizmus elhanyagolható súllyal jelenik meg a helyi gazdaságban, 

Ercsi gazdasági vonzerejét a település jó közúti, vasúti és vízi megközelíthetősége is erősíti. 
Láthattuk, hogy a városban jelentős a feldolgozó ipari ágazat, ahol nagyobb árbevételű és 
jelentős munkavállalói létszámmal rendelkező cégek működnek. A helyben működő 
vállalkozások jelentős mértékben járulnak hozzá a város helyi adóbevételeihez. 

Alapvetően elmondható, hogy a város lakó ingatlanjaira a kínálati piac jellemző, az 
ingatlanárak 90 ezer – 1250 ezer Ft/m2 ár között alakulnak. Ercsiben az irodapiac nem 
bővül, jelentős kínálat, illetve kereslet nem jellemzi. 

Az elmúlt évek során Ercsi város konszolidálta költségvetését. Amint arra a gazdasági ciklus 
program is külön kitér, az Önkormányzat hitelállománya az utóbbi években ugyan nem volt 
nyomasztó, azonban arra elég volt, hogy jelentős fejlesztésekre saját erőből nem 
gondolhatott az Önkormányzat. 

Városüzemeltetés terén komoly előrelépésként értékelhető, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata 2015 januárjában létrehozta a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-t. A cég feladatai lényegében megegyeznek minden eddigi 
tevékenységgel, ami a Városgazdálkodási Iroda hatáskörébe tartozott, kivéve a hatósági, 
szakhatósági feladatok. 
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Ercsi a vállalkozásbarát települési környezet megteremtésére komoly hangsúlyt fektetett a 
múltban. A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között meg kell említeni 
továbbá a gazdaságfejlesztési területek kijelölését, az ipari-gazdasági övezetek 
meghatározását is. 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor az „Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének 
Helyi Programja 2015-2020” című dokumentum számos releváns célt tűz ki. 

Ercsi településrendezési pozícióját alapvetően meghatározza Duna-parti fekvése. A római 
limes magyarországi szakaszának világörökség-várományos területei között Ercsi is érintett, 
kiváló alapot képezve az idegenforgalom és az ökoturisztika számára. A Duna-parti fekvés 
kedvezőtlen hatásaként a települést kedvezőtlenül érinti a földtani veszélyforrás, valamint a 
vízeróziónak és a széleróziónak kitett terület övezete is.  

Ahogyan kelet felől a Duna, nyugat felől nagy kiterjedésű szántóföldek határolják Ercsi 
belterületét. Az országos és megyei területrendezési dokumentumokban a kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület övezete érinti a települést. Ennek megfelelően Ercsi igazgatási 
területén a tájhasználatot jelentős mértékben a mezőgazdasági termelés, azon belül a 
szántóföldi növénytermesztés határozza meg. A hatályos településszerkezeti terv a meglévő 
beépített és nagy részben beállt területeken viszonylag jelentős szerkezeti változásokat 
tervez.  

Ercsi pozíciójának harmadik meghatározó tényezője Százhalombatta és Budapest 
viszonylagos közelsége.  

A településrendezési eszközök – a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat – 
2008-ban kerültek jóváhagyásra.  

A település Magyarország tájkatasztere szerint az Alföld nagytájba, a Mezőföld középtájba 
tartozik, az Érd-Ercsi hátságon fekszik. Éghajlata szerint mérsékelten meleg-száraz 
klímakörzetbe tartozik.  

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Ercsi A-erősen veszélyeztetett/ 
település. Emellett környezeti kockázatot jelent a mély fekvésű területeken az árvízi elöntés 
lehetősége is. Bár az árvízvédelmi művek kiépítettsége többnyire megfelelő, és a hiányzó 
szakaszok fejlesztése a közeljövőben várható, az éghajlatváltozás nem várt, sok esetben 
kivédhetetlen árvízi eseményeket idézhet elő 

Ercsi természeti és épített környezete is tartalmaz védett értékeket. A településen a Nemzeti 
Ökológiai Hálózat részeként ökológiai folyosó halad keresztül. Ercsi és térsége a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. Ercsi közigazgatási területét is 
érintő, a helyi jelentőségű természeti értéken kívül nemzeti jelentőségű védett értékek is 
találhatók.  

A városban található lakóházakkal kapcsolatban – különösen a társasházas, lakótelepi 
övezetek vonatkozásában – elmondható, hogy a település épületállományának jelentős 
része elöregedett, rossz műszaki állapotú. Ez az állítás érvényes a lakóházak és egyes 
középületek energetikai színvonalára is. 
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Ercsi zöldfelületi fedettsége kedvező, azonban a zöld területek állapota többnyire leromlott, 
funkcionálisan a lehetőségekhez képest kevésbé kihasználtak. A vízfolyások menti 
zöldfelületeken túl a belterületen is találunk tereket, parkokat, fasorokat, ligetes és gyepes 
területeket. Nagyobb zöldfelületet képez a Sportpálya, a Temető és a Duna-part. Az 
intézmények és a családi házak kertjei, a gyümölcsösök szintén növelik a zöldfelületi 
lefedettséget. Ercsi összes zöldterülete a KSH adatszolgáltatása alapján jelentősnek 
mondható, míg a játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek területe a településen sajnos nem 
képviselnek nagy arányt. 

A település térszerkezeti hiányossága, hogy nem rendelkezik kialakult városközponttal. 
Épületállománya a megyei átlagnál idősebb, számos kapcsolódó problémát örökítve ezzel 
évről évre. A település középületeinek többsége nem új építésű, mai formáját felújítás, 
esetenként bővítés következtében nyerte el, emellett azonban számos épület komoly 
műszaki és energetikai beavatkozást igényel. Hasonló mondható el a műemlék épületekről 
is, melyek többsége jelentős rehabilitációra szorul. Több értékes épület állapota olyan 
szinten leromlott, hogy csak sürgős beavatkozás révén menthető meg. A felújítások révén 
gondoskodni szükséges a megfelelő hasznosításról is. 

Ercsi közlekedési adottságait vizsgálva megállapítható, hogy külső megközelíthetőség 
szempontjából a település helyzete kedvező. Az M6-os autópálya elkészültével nemcsak 
Budapest, hanem Pécs irányába is megfelelőek a kapcsolatok. További előrelépést jelent az 
M8-as autópálya Dunaújvárostól délre található hídja, amely az alföldi területekkel teszi 
lehetővé a követlen közúti összeköttetést.  

A 6. sz. főút nyugati oldalán halad az Ercsit érintő Budapest–Pécs vasútvonal Budapest–
Pusztaszabolcs közti elővárosi jellegű vonalszakasza, közvetlen és gyors kapcsolatot 
teremtve a főváros irányába. A Ferihegyi repülőtér mind vasúton, mind közúton könnyen 
elérhető. Közúton az M6-os és M0 autópályán mintegy 60 km-t kell autózni. 

A közüzemi szolgáltatások tekintetében a település jól ellátott, a vízellátás közel 100%-os, a 
csatornázás 81%-os, a gázellátás több, mint 87%-os, az elektromos energia ellátás, a 
hírközlési rendszer, a hulladékgyűjtés is teljes körű. A felszíni vízelvezetés rendszere 
azonban nem teljesen kiépített. Az alternatív energiák használata még csak elvétve fordul 
elő, az önkormányzati intézmények energiahatékonysági mutatói összességében még 
kedvezőtlenek, azonban az utóbbi időben több kezdeményezés indult el az energetikai 
korszerűsítések terén. 

• Számottevő környezeti terhelés a településen nincs. Ercsi területén alábányászott 
területek, barlangok és pincék nem találhatóak. Ercsi külterületének kisebb része – döntően 
a Duna partján – vízeróziónak kitett terület, ezáltal a zónatérkép a települést érinti. 
Az Országos Felszínmozgás kataszter szerint város területén a domborzati viszonyokból és 
a tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes terület található. OEV0702-060-
02 bejelentési számon Ercsi közelében löszomlás történt korábban, melynek lehetséges 
indoka átázás lehetett. 

Az alábbi táblázat a fenti témakörök szerinti csoportosításban rögzíti az egyes tényezők 
egymásra hatásának erősségét. A tényezők egymásra hatását az alábbiak szerint jelöltük: 

+: kimutatható hatás 
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++: egyértelmű közvetlen hatás 

+++: erőteljes közvetlen hatás 
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Vizsgált tényez ők ("hatott")  

Ható 
ténye-

zők  

  
demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

települési 
közösség 
(kohézió, 
kultúra, 

hagyományo
k, civilek)  

intézmény-
rendszer 

(közszolgálta
tások) és 

város- 
üzemeltetés  

 gazdaság 
szerkezet és 

dinamika  

önkor -
mányzat 
vagyoni 
helyzete 

és gazdál-
kodási 
egyen-
súlya 

táji és 
természeti 

adott-
ságok 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is)  

közleke-
dési 

hálózat és 
min ősége 
(bels ő és 

küls ő)   

közm ű-
vek és 

elektroni-
kus 

hírközlés 

környezet- 
védelem – 

klíma-
tudatosság
/ energia-
hatékony-

ság  

demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák   

+++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

települési közösség 
(kohézió, kultúra, 
hagyományok, civilek 
)  

+++ 
 

++ ++ + ++ + ++ + + ++ 

intézmény -rendszer 
(közszolgáltatások) 
és városüzemeltetés  

++ ++ 
 

++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 

gazdaság szerkezet 
és dinamika 

+++ ++ ++ 
 

+++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

önkormányzat 
vagyoni helyzete és 
gazdálkodási 
egyensúlya 

++ + ++ +++  + ++ ++ ++ ++ ++ 

tágabb táji és 
természeti 
adottságok 

++ ++ + ++ + 
 

+++ +++ +++ +++ +++ 

zöldfelületek ++ + ++ ++ ++ +++ 
 

+++ +++ +++ +++ 

épített környezet 
(épített örökség is) 

++ ++ ++ + ++ +++ +++ 
 

+++ +++ +++ 

közlekedési hálózat 
és min ősége (bels ő 
és küls ő)   

++ + ++ ++ ++ +++ +++ +++ 
 

+++ +++ 

közm űvek és 
elektronikus 

++ + ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ 
 

+++ 
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Vizsgált tényez ők ("hatott")  

Ható 
ténye-

zők  
  

demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

települési 
közösség 
(kohézió, 
kultúra, 

hagyományo
k, civilek)  

intézmény-
rendszer 

(közszolgálta
tások) és 

város- 
üzemeltetés  

 gazdaság 
szerkezet és 

dinamika  

önkor -
mányzat 
vagyoni 
helyzete 

és gazdál-
kodási 
egyen-
súlya 

táji és 
természeti 

adott-
ságok 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is)  

közleke-
dési 

hálózat és 
min ősége 
(bels ő és 

küls ő)   

közm ű-
vek és 

elektroni-
kus 

hírközlés 

környezet- 
védelem – 

klíma-
tudatosság
/ energia-
hatékony-

ság  

hírközlés  

környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energia-hatékonyság  

+++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ 
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3. Helyzetértékel ő munkarész 
 

Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 
 

� A folyamatok értékelése 
 

Ercsi alapvetően szerény térségi szereppel bír, ezek között ki kell emelni a foglalkoztatás és 
az egészségügy területén tapasztalható eredményeket. A jövőben a város alapvetően a 
foglalkoztatás és egészségügy, valamint a turisztika területén is szeretné tovább erősíteni 
térségi pozícióját. 

A társadalmi folyamatok sokszor ellentmondásos folyamatokról árulkodnak. Az elmúlt bő 
évtized eredményeit tekintve egyrészt érzékelhető, hogy a település népessége – alapvetően 
a vándorlásból eredő fogyás miatt –csökken, ugyanakkor a természetes népmozgalom terén 
a város kedvezőbb helyzetben számos környékbeli településnél. Ercsi népessége ennek 
ellenére – az országos folyamatnak megfelelően – öregszik, s ennek hosszabb távon, többek 
között foglalkoztatási és a humán intézményrendszerre gyakorolt hatásaival is számolni kell. 
A lakosság fogyásának generálója alapvetően az elvándorlás. A megyében megszokottnál 
színesebb a nemzetiségi összetétel, ezen belül a cigányság a 2001-eshez képest jelentősen 
magasabb arányt képvisel, kiemelkedve e téren a megyei átlagból. 

A település foglalkoztatási ereje és szerepe ugyancsak összetett képet vázol fel. A lakosok 
iskolai végzettsége alacsonyabb a megyei és országos szinteknél, a helyben működő 
foglalkoztatók jelenléte azonban viszonylag stabil foglalkoztatási helyzetet teremt. A 
munkanélküliség terén tapasztaltalt események azonban részben cáfolták ezt: a 2008-at 
követően megugrott álláskeresői szám csak lassan és alapvetően 2013-ban tudott 
mérséklődni, 2014-ben azonban újra emelkedett.  

A városban lévő humán szolgáltatások közül jelenleg a bölcsőde nem biztosított. Az 
egészségügy terén az elmúlt időszak jelentős fejlesztéseinek köszönhetően ma egy térségi 
szintet ellátó intézmény működik, biztosítva az érintett települések szakorvosi ellátását is. Az 
oktatásügy komoly kihívásokkal küszködik, a gyermekszám csökkenése, az elvándorlások 
és a környező települések elszívó hatása miatt. Az intézmények többnyire magas 
üzemeltetési költségen működnek, melynek alapvető oka a kedvezőtlen energetikai 
tulajdonság. Mindez természetesen komoly kihatással van az önkormányzat költségvetésére 
is. 

 

Ercsiben a működő vállalkozások – megyei átlaghoz mérten is – alacsony száma a 
visszafogott vállalkozói hajlamra utal, ami hosszabb távon erősítheti a foglalkoztatási 
mutatók kedvezőtlen irányú változását. A városban a feldolgozóiparhoz, és a szolgáltatási 
szektorhoz köthető vállalkozások meghatározóak, ezzel együtt erősíteni szükséges a magas 
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hozzáadott értéket képviselő terméket előállító cégek, ezen belül a képzett munkaerőt 
foglalkoztató vállalkozások jelenlétét. 

A városban és vonzáskörzetében az agrárgazdaság nem meghatározó ágazat, ugyanakkor 
a kedvező adottságokra építve a szektor célzott fejlesztése erősítheti a helyi gazdaságot.  

Ercsiben megítélésünk szerint támogatni szükséges a hagyományos iparágakban, 
különösen a feldolgozóiparban működő cégek együttműködését, melyben gazdasági 
szervezőerőként és partnerként komoly szerep hárulhat a városi önkormányzatra is. A 
városban meghatározó a szolgáltatási ágazat szerepe is, a tercier szektorban egyes 
szolgáltatások ugyanakkor korlátozottan vagy nem érhetőek el. A szektor fejlesztése ezért 
mindenképpen indokolt. 

Noha a turizmus nem meghatározó gazdasági szegmens a településen – mind a 
kereskedelmi szálláshelyeken megforduló turisták száma, mind pedig a vendégéjszakák 
száma alacsony a városban –, a város adottságai (helyi programok stb.) kedvezőek a helyi 
adottságokra épülő vidéki turizmus fejlesztéséhez. Mindezt erősítheti a jelenleg leromlott 
állapotú műemlék épületek felújítása és hasznosítása is. 

A helyben működő vállalkozások jelentős mértékben járulnak hozzá a város helyi 
adóbevételeihez. Mindez további, vállalkozásbarát intézkedések meghozatalára (pl. ipari 
park további fejlesztése stb.), a cégekkel való szorosabb együttműködésre kell, hogy 
ösztönözze a város önkormányzatát. Az elmúlt években lezajlott, a helyi gazdasági 
környezetet is erősítő fejlesztések folytatása mindenképpen indokolt, különösen igaz ez a 
városi költségvetés kiadási oldalára is kiható energiahatékonysági beruházásokra. 

 

Az úthálózat fejlesztése több helyen is aktuális problémaként jelentkezik. A meglévő forgalmi 
és gyűjtőutak rendszerének átalakítása összefügg a belváros, városközpont átalakításával 
és a parkolási lehetőségek javításával is. A település jelenleg nem rendelkezik igazi városi 
település központtal, melynek kialakításához kapcsolódó előkészítés megkezdődött. A 
probléma komplex megközelítést igényel, mely magába foglalja a központi tér kialakítását 
változatos közösségi terekkel, forgalommentesített és csillapított övezetekkel. Számos 
helyen beavatkozást igényel a kulturált parkoló területek kialakítása. A településkép 
javításához – és egyben a város népességvonzó képességének javításához – fontos a 
Duna-part, Kis Duna környezetének rendezése, beleértve a lehetséges turisztikai és 
rekreációs fejlesztési lehetőségek kihasználását is. 

A város központi területén és egyéb területeken is folyamatosan bővíteni szükséges a 
játszóterek, közösségi terek számát, lehetőség szerint zöld beruházások révén. A parkok és 
egyéb zöldfelületek állapota és kihasználtsága egyaránt fejlesztéseket igényel. 

A településen található alulhasznosított területek fejlesztése ugyancsak komoly 
településfejlesztési szándékként jelentkezik. A jelentős kerékpáros forgalmat vonzó 
létesítmények - oktatási intézmények, vasútállomás, üzletek - mellett a kerékpártárolók 
kialakítása indokolt.  

A belvízelvezető hálózat kiépítését az igényeknek megfelelően folytatni szükséges.  
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•  

• Kiemelten fontosak az energiahatékonysági fejlesztések Ercsiben: az épületek 
energetikai fejlesztése szükséges, döntően a megújuló energia hasznosításának térnyerése 
mellett. Számos intézmény épülete szorul beavatkozásra e szempontból, többek között az 
óvoda, művelődési ház, szociális szolgálat, művelődési ház és a sportcsarnok is. Az Eötvös 
József Általános iskola esetében ennél komplexebb beavatkozásra van szükség. A 
Sinatelepi Közösségi Ház esetében felújítás és funkcionális átalakítás, bővítés is indokolt. 

• Ercsiben az épített örökség és környezetének állagmegóvása és javítása külön 
feladatot jelent a város számára. Ki kell emelni az Eötvös Kápolna és környezetének 
fejlesztését, a Wimpffen Kastély – Angolkert felújítását közösségi térré alakítását. 

• A város számára ugyancsak egyedi problémaként jelentkezik a település 
központjában található volt Laktanya területének hasznosítása. A funkcióvesztett terület ma 
erősen alulhasznosított, a benne rejlő lehetőségek kihasználásához jelentős források 
szükségesek. 
 

Társadalmi, gazdasági és települési problémaként is érzékelhető a szegregátumok jelenléte. 
A szegregátum közül a Savanyúréten található terület jelenti a legnagyobb problémát, 
figyelembe véve, hogy itt 1.079 lakos él, többnyire az átlagosnál kedvezőtlenebb 
körülmények és adottságok mellett. 

  



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

 

174 
 

 

� A város és környezetének fejlesztését befolyásoló k üls ő és bels ő tényez ők 
összefoglaló értékelése - SWOT elemzés 

 

Az alábbiakban a megalapozó vizsgálat kulcsmegállapításai alapján bemutatjuk Ercsi város 
gyengeségeit és erősségeit, illetve – egy külön táblázatban – a városra ható külső tényezők, 
vagyis a lehetőségek és veszélyek is rögzítésre kerülnek. 

 

Erősségek  Gyengeségek  
 

• kiépített és megfelelően működő 
egészségügyi intézményrendszer 

• civil szervezetek magas száma 
• a város jó külső közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkezik, mind 
közúton, vízen és vasúton 

• létrejött a városi vagyont kezelő 
Dunakavics Kft. 

• további ipari terület kialakításának 
lehetősége 

• a városi vállalkozások egy része 
folyamatos – részben EU-s 
finanszírozású – fejlesztéseket bonyolít le 

• talaj tápanyagban és vízben bővelkedő 
öntéstalaj 

• a város költségvetési helyzete 
kiegyensúlyozott 

• zöldfelületi ellátottság viszonylag magas, 
ugyanakkor a zöldfelületek gyakran 
megújításra szorulnak 

• jelentős épített örökség  
• a településkép javításával a város 

népességvonzó erejének növelése 
• az önkormányzati kiadások 

csökkenhetnek az intézmények 
energetikai korszerűsítése révén 

• a belső úthálózat átalakítása és a 
városias településközponti környezet 
fejlesztése hozzájárul a település 
népességmegtartó képességének 
javulásához 

• bérlakás-építési program 
• a Duna-part idegenforgalmi fejlesztése 
 

 
• az országos és megyei szinteknél 

jelentősebb népességcsökkenés 
• 2007 óta negatív vándorlási egyenleg 
• a lakosság korszerkezete egyre inkább 

az idősebb korcsoportok irányába tolódik 
el 

• a lakosság iskolai végzettsége elmarad a 
megyei és országos átlagtól 

• jelentős számú ingázó lakosság 
• magas a hátrányos helyzetű lakosok 

aránya 
• a lakásállomány kora és műszaki szintje 

miatt a lakosság üzemeltetési (rezsi) 
költségei magasak 

• oktatási intézmények jelentősen 
csökkenő tanulói létszáma 

• bölcsőde hiánya 
• a vállalatok közötti együttműködések 

gyenge lábakon állnak 
• nagyobb foglalkoztató csupán kevés 

működik a városban 
• a mezőgazdaság szerepe nem jelentős a 

település gazdaságában 
• a turisztikai ágazat nem kellő mértékben 

kiaknázott Ercsiben 
• K+F+I szektor nem meghatározó a 

városban 
• alacsony vállalkozói hajlandóság 
• városias és egységes településközpont 

hiánya 
• MÁV állomás kedvezőtlen állapota 
• a belváros területébe ékelődött, 

alulhasznosított terület (volt laktanya, 
cukorgyár) 

• műemlék épületek leromlott állapota és 
kihasználatlansága 

• parkolók hiánya 
• közparkok, játszóterek hiánya 
• rossz energiahatékonysággal rendelkező 
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önkormányzati infrastruktúra 
• közösségi rendezvények és helyszínek 

hiánya 
• sportlétesítmények felújításra szorulnak 
• kevés a sportolásra és rekreációra 

alkalmas hely, intézmény  
• forráshiány a sport finanszírozása, 

támogatása területén 
 

 

Lehet őségek  Veszélyek  
 
• a főváros, valamint Dunaújváros 

közelsége kedvező adottság  
• a helyi identitás és a lakosság 

összetartásának erősítése városfejlesztő 
programokhoz kapcsolódó közösségi 
fejlesztésekkel 

• üzleti infrastruktúra további fejlesztése 
(ipari terület) iránt növekvő kereslet 

• magas hozzáadott értékű tevékenységet 
folytató cégek megtelepedése 

• munkahelyteremtő programokkal a fiatal 
munkavállalók visszacsábítása 

• Ercsi és vidéke a szabad vállalkozási 
zóna része 

• városmarketing lehetőségeinek 
megteremtése 

• laktanya területének rehabilitációja és 
hasznosítása 

• a város adottságaira építő befektetés 
ösztönzési struktúra (szervezet) 
kialakítása 

• vállalkozásbarát városi környezet 
kialakítása kedvezően befolyásolja a 
befektetői döntéseket (pl. piac 
fejlesztése) 

 

 
• a lakosság öregedése kedvezőtlen 

jövedelmi, foglalkoztatási és humán-
intézményrendszeri következményei 

• a hátrányos helyzetű népesség 
arányának növekedése, szegregált 
területek további növekedése, a 
társadalmi problémák erősödése 

• a gazdasági válság hatása hosszasan 
kedvezőtlenül hatott a munkanélküliség 
alakulására, 2014-ben ismét nőtt az 
álláskeresők száma 

• a foglalkoztatási helyzet nem tud 
stabilizálódni  

• a gazdaságfejlesztési célú Európai Uniós 
források a fejlettebb térségekben 
koncentrálódnak 

• csökkenő helyi adóbevételek cégek 
elköltözése, vagy megszűnése miatt 

• növekvő önkormányzati feladatok az 
adóbevételek terhére 

• emelkedő környezeti (különösen por) 
terhelés, kiemelten a 6-os út mentén 
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� A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fej lesztés területi korlátai és 
lehet őségei 

 

A településszerkezeti terv készítése során figyelembe vételre került az OTrT valamint a Fejér 
Megye Területrendezési Terve. A közlekedési hálózatok és létesítmények kapcsán a 
dokumentum kiemeli, hogy a városközpont és az egész település tehermentesítése 
érdekében tanulmánytervben kell meghatározni a lehetséges úthálózat-fejlesztési elemeket 
és azok következményeit. Az intézmények és a városközpont területén parkolásra alkalmas 
területeket kell kijelölni. Az idegenforgalmi fejlesztésekhez kapcsolódóan kerékpár-hálózati 
és kikötő fejlesztésre is figyelmet kell fordítani. A városközponttól a Rába patak által elvágott 
területek kapcsolatát híd építésével javasolt javítani. 

A beépült és beépítésre szánt területek vonatkozásában részletezi a beépítésre szánt 
területek kategóriáit és az építési használat megengedett felső határait. Hasonlóan jár el a 
beépítésre nem szánt területek esetében is. Kijelöli a belterületbe vonásra kijelölt, lakóterület 
fejlesztésre szánt részeket a Váli úti dűlőnél, valamint Sinatelepnél. 

A településszerkezeti terv meghatározza a lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt területeket a 
jelenlegi belterületi határon belül, valamint kijelöli a gazdasági területként belterületbe 
vonásra javasolt részeket. 

Kijelöli a gazdaság területként fejlesztés céljára meghatározott jelenlegi belterületi részeket. 
Kijelöli a településközpont vegyes területként fejlesztés céljára meghatározott belterületi 
részeket. Kijelöli az üdülőterületi fejlesztés céljára meghatározott belterületi részeket. 

Kijelöli a különleges területként fejlesztés céljára meghatározott belterületi részeket. Kijelöli a 
különleges területként fejlesztés céljára meghatározott belterületen kívüli részeket. Kijelöli a 
zöldterületi fejlesztés céljára belterületbe vonásra kijelölt részeket. 

Az értékvédelem kapcsán a dokumentum kiemeli, hogy az országos műemléki védelem alatt 
álló épületek és létesítmények védelméről a települési eszközökkel is gondoskodni kell. 
Kiemeli, hogy helyi védelmet kell biztosítani a külön rendelettel helyi védelem alá helyezett 
épületek és objektumok számára. Meghatározza a településhez kapcsolódó, védendő táji és 
természeti értékeket. 

A közművek kapcsán a dokumentum felhívja a figyelmet, hogy a közművek telepítésekor a 
gazdaságos terület-felhasználásra, az esztétikai követelmények betartására. Kiemeli, hogy 
beépítésre szánt terület hasznosítása csak teljes körű közművesítés esetén lehetséges. 

A Duna-parti területek vonatkozásában kiemelendő, hogy a csónakháztól délre található 
önkormányzati tulajdonú ingatlan Natura 2000 terület, illetőleg az Országos Ökológiai 
Hálózat része. Ezen a területen építési tevékenység az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben 
meghatározott feltételek mellett végezhető.  
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Problématérkép / Értéktérkép 
 

Az alábbi táblázat a város feltárt értékeit és problémáit összegzi. A fejlesztési célok 
kijelölése, a beruházások megtervezése és előkészítése során az alábbi megállapítások 
figyelembe vétele mindenképpen javasolt. 
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Értékek Problémák 

- Ercsi jó külső közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik - öregedő lakosság 
- kisebb mértékben fogyó népesség - a népesség elvándorlása 
- viszonylagosan jó munkaerő-piaci helyzet - átlagosnál alacsonyabb iskolai végzettségű lakosság 
- kiegyensúlyozott városi költségvetés - jelentős arányú foglalkoztatási ingázás más településekre  
- kiépített, térségi szinten működő egészségügyi szolgáltatások - oktatási intézmények tanulóinak száma fogy 
- épített és kulturális értékek - jelentős munkanélküliség 
- jó zöldfelületi ellátottság - kerékpáros infrastruktúra nem kiépített 
- közmű ellátottság magas szintű - városias településközpont hiánya 
- hagyományok tisztelete, erős identitástudat - rossz energetikai jellemzőkkel bíró önkormányzati épületek 
- vasúti kapcsolat erőssége - vállalati együttműködések hiánya 
- jó külső, gyorsforgalmi elérhetőség - alacsony vállalkozói hajlandóság 
- a város nagy részében a vezetékes vízszolgáltatás elérhetősége 

biztosított 
- közparkok kialakítása nem megfelelő, zöldfelületek minősége és 

kihasználtsága kedvezőtlen 
- jó minőségű termőföld, szántóművelés - a csapadék elvezető hálózat nem kellő mértékben kiépített 
-  - a turizmus nem kellő mértékben kiaknázott szektor a városban 
-  - belterületen található alulhasznosított, funkció nélküli terület (volt laktanya) 
-  - belterületi, de a várostól fizikailag elkülönülő terület (Sinatelep) 
-  - jelentős méretű szegregátumok a település területén 
-  - műemlék épületek leromlott állapota, kihasználatlansága 
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Eltér ő jellemz őkkel rendelkez ő településrészek 
 

� A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, leha tárolás 
indoklása, a városrészek bemutatása 

 

Az alábbi fejezetekben röviden áttekintésre kerülnek Ercsi Város 
városrészeinek specifikus jellemzői. A rövid összehasonlító elemzést követően 
megvizsgáljuk a városrészek társadalmi-gazdasági jellemzőit, intézményi 
ellátottságát, de a városrészek funkcionális vizsgálatára is sor kerül.  

A 2011-es KSH adatszolgáltatáshoz kapcsolódva Ercsi Város meghatározta 
városrészeit, melyek az „Ercsi”, illetve a „Sinatelep” nevet kapták.  

 

Városrész Lehatárolás 

Ercsi  
Vízmű út – Kispusztai út – 6-os sz. főút – Ipari parki út – 
Ercsény fasor – Duna jobb part – Csók István u. – 
Csokonai u. – Hadak útja – Alkotmány u. – Kodály Zoltán 
u. – Battai út – Vásár tér – Határ u. – Tolsztoj u. – Kinizsi 
út – Töltés u. – Dózsa György út 
 

Sinatelep  
Sinatelep belterületi határa 
 

 

3.1.1.1. „Ercsi” városrész bemutatása 
A városrészt lehatároló utcák a következők: Vízmű út – Kispusztai út – 6-os sz. 
főút – Ipari parki út – Ercsény fasor – Duna jobb part – Csók István u. – 
Csokonai u. – Hadak útja – Alkotmány u. – Kodály Zoltán u. – Battai út – Vásár 
tér – Határ u. – Tolsztoj u. – Kinizsi út – Töltés u. – Dózsa György út. 
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36. térkép: Ercsi városrész 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

A városrész demográfiai és szociális jellemz ői 

Ercsi városrész lakossága a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2011-ben 7 
929 fő volt. A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 16,9% volt, mely 
megegyezik a városi szintű adattal. A 15-59 évesek aránya 62,2% volt, míg a 
60 év felettieké 20,9%. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 23,9% volt a városrészben. A felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 11,5%-ot tettek ki, 
mely kismértékben meghaladja a városi értéket. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül a városrészben 44,2% volt, ami megegyezik a városi 
értékkel, akárcsak a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül, mely mutató értéke a városrészben 17,1% volt 2011-ben. 

A városrészben 2011-ben 3 020 db lakást rögzített a KSH adatbázisa, ami az 
összes lakás 95,7%-a. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 2011-ben 
8,1% volt, ami kis mértékben meghaladja a városi értéket (7,9%). A komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6% 
volt, ez az érték ugyancsak kismértékben haladja meg a városi mutató értékét 
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(6,4%). Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül ugyanakkor 6%, 
ami elmarad a városi értéktől (6,3%). 

 

A városrész közlekedési helyzete 

Ercsi közlekedési adottságait tekintve összességében kedvező helyzetben van. 
Különösen igaz ez a külső megközelíthetőségre, hiszen az M6-os autópálya 
elkészültével nemcsak Budapest, hanem Pécs irányába is megfelelőek a 
kapcsolatok. További előrelépést jelent az M8-as autópálya Dunaújvárostól 
délre található hídja, amely az alföldi területekkel teszi lehetővé a követlen 
közúti összeköttetést.  

A 6. sz. főút nyugati oldalán halad az Ercsit érintő Budapest–Pécs vasútvonal 
Budapest–Pusztaszabolcs közti elővárosi jellegű vonalszakasza, közvetlen és 
gyors kapcsolatot teremtve a főváros irányába. A Ferihegyi repülőtér mind 
vasúton, mind közúton könnyen elérhető. Közúton az M6-os és M0 autópályán 
mintegy 60 km-t kell autózni. 

A városrész központi közlekedési folyosója a 6-os főút belterületi szakasza 
(Rákóczi út), továbbá a Dózsa György út. A belterületi utak állapota jónak 
mondható, ugyanakkor Az összes úthálózatnak 50 %-a minősíthető csupán 
szilárd burkolatnak. 

 

Intézményellátottság 

A városrészben számos közigazgatási-, illetve egyéb funkciót ellátó intézmény 
működik. Itt található az Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u.), a 
Polgármesteri Hivatal (Fő u.), de orvosi rendelő, posta hivatal is működik a 
városrészben. 

A közösségi funkció kapcsán megemlítendő, hogy itt található a 
Nagyboldogasszony templom, míg a sport-rekreáció kapcsán a Sportcsarnok 
megemlítése szükséges. 

 

A városrész gazdasági adottságai  

Ercsi gazdasága sokszínű, elsősorban a szolgáltatói szektorra épül. A város 
mellett található ipari területen több termelő üzem is működik. Ercsiben, az 
építőiparban, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban, valamint a szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenységet végző működő vállalkozások száma a 
maghatározó, míg a mezőgazdasági tevékenységet végző cégek száma igen 
alacsony. 
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Jelenleg Ercsiben a SPAR, illetve a COOP partnerek működtetnek nagyobb, a 
szektorban működő családi vállalkozásoknak versenytársat jelentő egységet. A 
városban a turizmus elhanyagolható súllyal jelenik meg a helyi gazdaságban. 

 

A városrész funkcióellátottsága  

A városrészben minden jelentősebb funkció megtalálható. Meghatározó a 
lakófunkció, de a közösségi funkció is jelentősnek mondható. A városközponti 
funkció ugyancsak egyértelműen meghatározónak mondható, itt több alfunkció 
is elérhető (étterem, kiskereskedelmi üzlet, közösségi terek stb.). 

A városrészt alapvetően kiterjedt, gondozott zöldfelületek jellemzik, a 
városképileg jól tervezett parkok, pihenő övezetek és közösségi terek aránya 
ugyanakkor elenyésző. 

Városrészi SWOT elemzés  

Erősség Gyengeség  

Gondozott zöldfelületek, parkok Belterületi utak egyes pontokon 
rekonstrukcióra szorulnak 

Több alapszolgáltatás elérhető a 
városrészben 

A közösségi terek infrastruktúrája 
fejlesztésre szorul 

Jó intézményi ellátottság  

Lehet őség Veszély  

Turisztikai-rekreációs funkciók iránt 
növekvő kereslet 

Csökkenő kereslet és forgalom miatt 
egyes üzletek bezárnak 

Építészeti örökség közösségi célú 
hasznosítása 

Forrás hiány miatt elmaradnak az 
energetikai fejlesztések 

 
Elmaradnak a közterület fejlesztési 
programok, a közösségi terek 
infrastruktúrája leromlik 

 
Szegregált területek leszakadása, a 
társadalmi különbségek növekedése 

 

 

3.1.1.2. „Sinatelep” városrész bemutatása 
A városrészt lehatároló utcák lényegében a városrész belterületi határait jelölik 
ki. 

 

37. térkép: Sinatelep városrész 
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

A városrész demográfiai és szociális jellemz ői 

Sinatelep városrész lakossága a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2011-
ben 360 fő volt. A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 17,8% volt, mely 
kis mértékben meghaladja a városi szintű adatot. A 15-59 évesek aránya 64,4% 
volt, míg a 60 év felettieké 17,8%. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 26,7% volt a városrészben. A felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4%-ot tettek ki, mely 
jelentősen elmarad a városi értéktől. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül a városrészben 44,4% volt, ami kis mértékben meghaladta 
a városi értéket, akárcsak a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül, mely mutató értéke a városrészben 17,7% volt 2011-ben. 

A városrészben 2011-ben 135 db lakást rögzített a KSH adatbázisa, ami az 
összes lakás 4,27%-a. A városrészben az alacsony komfortfokozatú lakások 
aránya 2011-ben 2,2% volt, ami jóval alacsonyabb a városi értéknél (7,9%). A 
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 
1,6% volt, ez az érték ugyancsak elmarad a városi mutató értékétől (6,4%). Az 
egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül ugyanakkor közel duplája 
volt Sinatelepen (12,2%) a városi értéknek (6,3%). 

 

A városrész közlekedési helyzete 
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A városrészt Adony irányába a régi 6-os főút köti össze Ercsivel. A városrész 
közösségi közlekedéssel a Volánbusz Budapest-Adony, illetve a Budapest-
Dunaújváros viszonylaton közlekedő járatával érhető el. 

A városrészben található utcák lakó utcák, ennek megfelelően alacsony 
forgalmi terhelés jellemzi őket. 

 

Intézményellátottság 

A városrészben közszolgáltatást nyújtó intézmény nem található. 

 

A városrész gazdasági adottságai  

A városrészben csupán néhány gazdasági-szolgáltató tevékenységet folytató 
cég működik. Itt található a SINA Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. 
telephelye, illetve a városrészben működik egy élelmiszer, vegyi áru 
kereskedelemmel foglalkozó kisbolt is. 

 

A városrész funkcióellátottsága  

A városrész funkcióellátottsága rendkívül rossz, ami egyértelműen Ercsi 
közelségével, illetve a városrészben élők alacsony számával függ össze. A lakó 
funkció mellett lényegében minimális gazdasági funkció tekinthető 
meghatározónak Sinatelepen. 

Jelentősnek mondható zöldfelületek találhatóak a városrész területén, ezek 
ugyanakkor részbe elhanyagolt, nem közterületként funkcionáló parkok, 
zöldövezeti területek. 

 

Városrészi SWOT elemzés  

Erősség Gyengeség  

Erős lakó funkció 
Városi összevetésben jelentős az alacsony 
presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

Kiterjedt zöldfelületek 
Jelentős az egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

 
Gazdasági funkció csak elvétve található a 
városrészben 

Lehet őség Veszély  

Szociális városrehabilitációs 
beavatkozással a városrész státuszának 
javítása 

Elnéptelenedés, elvándorlás a városrész 
„kiürülését” eredményezi 

Közterületek, zöldfelületek megújítása  
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� Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terü letek 
lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése 

Jelen fejezet célja, hogy a városban jellemző területi szegregációs folyamatokat 
bemutassa. A város egész területére vonatkozó szegregációs mechanizmusok 
az ITS Anti-szegregációs terv fejezetében kerülnek kifejtésre. 

Az alábbi értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott 
Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 2009. január 28.) és a 
Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 
2014. december 11.) útmutatása alapján készült. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település 
szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és 
térképi ábrázolásához szükséges adatokat. A területek lehatárolása a 
szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a 
település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek 
kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató 
határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában 
közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, 
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás 
eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi egység.  

A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi 
Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatai alapján kerültek 
meghatározásra. Azon tömböket tekintjük veszélyeztetett területeknek, illetve 
szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, illetve 
a 35 százalékot.  

Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél 
népesebb települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval 
veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek 
megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma 
eléri az 50 főt. 

 

• Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság terü leti 
koncentrációjáról a város egészének tekintetében 
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő aktív korú alacsony 
státuszú lakosság száma 884 fő, az aktív korú (15-59 éves) lakosságon (5.167 
fő) belüli arányuk 17,1 %. Az alacsony státuszú népesség aránya így a 
település népességéhez viszonyítva 10,66%. 
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A város 
lakónépessége 

Az aktív korúak 
száma 

Alacsony státuszú 
aktív korú lakosság 

száma 

Alacsony státuszú 
lakosság aránya 

8.289 fő 5.167 fő 884 fő 10,66% 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 

Az alacsony státuszú népesség a települési arányánál magasabb arányban él a 
szegregátumként meghatározott területen. A KSH által lehatárolt három 
szegregátum az alábbi területeken található: 

 

38. térkép: Ercsi szegregátumokat bemutató térképe (30 % feletti) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

39. térkép: Ercsi szegregátumokat bemutató térképe (35 % feletti) 
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Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

Az első áttekintő kartogram (35. térkép) a szegregációs mutató 30%-os 
határértéke mellett együttesen mutatja a szegregátumokat és a szegregációval 
veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen 
jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–100% = lila). 

 

A második áttekintő kartogramon (36. térkép) a szegregációs mutató 35%, 
illetve afeletti értéket vesz fel. Ez a térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a 
területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%, az ilyen területek szegregáció 
szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a 
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% 
= szürke, 30–34% = világoszöld, 35–100% = sötétzöld). 

 

A szegregátumok lehatárolása: 

- 1. sz. szegregátum: Csokonai u. - Kárpáthy J. u. - Híd u. - Feszty Á. u (a 
terület dőlt betűvel jelzett része szegregációval veszélyeztetett terület) 

- 2. sz. szegregátum: Gárdonyi G. u. - Kisfaludy út - Magyar u. - Kispusztai út - 
Nyár u. - névtelen u. 
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- 3. sz. szegregátum: Madách u. nyugati oldala 

 

Ahogyan az a fenti térképeken is látszik, alapvetően mindhárom szegregátum 
35% feletti szegregációs mutatóval (35,1% és 53,4% és 50%) rendelkezik, 
azonban az 1. szegregátum egy kisebb részének mutatója 30-35% közötti 
(azaz szegregációval veszélyeztetett terület).  

A város területén a szegregációs index mértéke 17,1%, azonban a 
szegregátumokban 35 és 53,4% között található ezen érték, ami jól mutatja a 
területek hátrányos helyzetét. A három szegregátumban összesen 1.252 fő él, 
ami a város lakosságának 15,10%-a.  

Az aktív korúak körében a foglalkoztatottak aránya 8-26 százalékponttal marad 
el a szegregátumokban a városi arányhoz (51,8%) képest. A legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül jelentősen magasabb a 
szegregátumokban, mint a városi átlag (17,1%), továbbá a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül is igen 
magas, különösen a 2. és 3. számú szegregátumokban. A társadalmi 
szempontú hátrányok rajzolódnak ki a munkanélküliségi adatokból is: míg 
városi szinten 2011-ben 16,8%-os volt a munkanélküliségi ráta, a 
szegregátumokban 28-34% közötti. 

A lakásállomány tekintetében is kedvezőtlen mutatókkal rendelkeznek a 
szegregátumok. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya az 1. és a 2. 
szegregátum esetében igen magas, azonban a harmadik területen 0%-os. Az 
egyszobás lakások aránya a harmadik (50%) és az 1. szegregátum esetében 
(15,5%) haladja meg jelentősebben a városi átlagot (6,9%), a második területen 
nem tér el különösen a városi átlagtól.  

 

• A szegregátumok helyzetértékelése 
1. számú szegregátum: 

A KSH adatok szerint a szegregátum az Ó utca - Kárpáthy Jenő utca - Híd utca 
- Feszty Árpád utca által határolt területen található, az alábbi térkép szerint. 

40. térkép: Ercsi 1. számú szegregátum 
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Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A szegregációs mutató értéke a területen 37,2%. Az itt élő népesség száma 
2011-ben 111 fő volt. A lakosság viszonylag fiatalnak mondható, hiszen míg a 
0-14 éves népesség aránya kevéssel meghaladja a város egészére vonatkozó 
arányt, az aktív korúak aránya (70,3%) jelentősen túllépi a városi átlagot 
(62,3%). Emellett a 60 év felettiek aránya (12,6%) 8,1%-kal alacsonyabb, mint a 
város egészében. A lakosság relatíve hátrányos helyzetét mutatja, hogy az 
aktív korúak 57,7%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel és a 
háztartások 51,2%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs. Ezzel együtt a 
munkanélküliség közel kétszerese a városi átlagnak, amelyhez részben 
hozzájárul a népesség alacsony iskolai végzettsége is (legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 52,6% a 
városi 24%-kal szemben). 

A területen található lakások száma 44, ebből 10 komfort nélküli vagy 
félkomfortos. A laksűrűség 2,5 fő/lakás, ami alig tér el a városi átlagtól (2,6 
fő/lakás). 

 

2. számú szegregátum: 

A szegregátum a város Savanyúrétként is nevezett területén helyezkedik el az 
alábbi térkép által határolt területen. 

41. térkép: Ercsi 2. számú szegregátum 
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Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A szegregációs mutató értéke igen magas a területen (53,4%). A lakónépesség 
2011-ben 1.079 fő volt, tehát a város jelentős részéről beszélhetünk (a lakosság 
13%-a lakik itt). A lakosság a városi átlaghoz képest kifejezetten fiatalnak 
mondható, sok gyermekkorúval: a 0-14 éves népesség aránya 29,7% (a város 
egészére vonatkozó arány 16,9%). Emellett az aktív korúak némileg 
alacsonyabb (60,3%) a városi átlagnál (62,3%), míg a 60 év felettiek aránya 
(10,1%) 10,6%-kal alacsonyabb, mint a város egészében. A lakosság jelentős 
hátrányos helyzetét mutatja, hogy az aktív korúak 72,8%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel és a háztartások 55,1%-ában egyetlen 
foglalkoztatott sincs. Ezzel együtt a munkanélküliség több, mint kétszerese a 
városi átlagnak, amelyhez ebben az esetben is hozzájárul a népesség alacsony 
iskolai végzettsége (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 61,4% a városi 24%-kal szemben). 

A területen található lakások száma 251, ebből 40 komfort nélküli vagy 
félkomfortos. A laksűrűség 4,3 fő/lakás, ami magasabb a városi átlagnál (2,6 
fő/lakás). 

 

3. számú szegregátum: 

A harmadik számú, szegregátumként azonosított terület a város belterületéhez 
tartozó, azonban fizikailag elkülönülő településrészen, Sinatelepen található a 
Madách utca mentén. 

42. térkép: Ercsi 3. számú szegregátum 
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Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A szegregációs mutató értéke, a 2. szegregátuméhoz hasonlóan, igen magas a 
területen (50,0)%. A lakónépesség azonban jóval alacsonyabb, 2011-ben 62 fő 
volt. A lakosság a városi átlaghoz képest itt is fiatalnak mondható, a 
gyermekkorúak (0-14 évesek) aránya 33,9% (a város egészére vonatkozó 
arány 16,9%). Az aktív korúak aránya elmarad ugyan (58,1%) a városi átlagtól 
(62,3%), de a 60 év felettiek aránya (8,1%) is nagyon alacsony (12,6%-kal 
alacsonyabb, mint a város egészében). A lakosság jelentős hátrányos helyzetét 
mutatja, hogy az aktív korúak 72,2%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel és a háztartások 44,4%-ában egyetlen foglalkoztatott 
sincs (városi átlag 40,1%). A munkanélküliség kétszerese a városi átlagnak, és 
itt is jellemző a népesség alacsony iskolai végzettsége (legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 58,3% a 
városi 24%-kal szemben). 

A területen található lakások száma 20, alacsony komfortfokozatú, komfort 
nélküli vagy félkomfortos lakás azonban nem szerepel a KSH adatbázisában a 
terület vonatkozásában. A laksűrűség 3,1 fő/lakás, ami kis mértékben 
magasabb a városi átlagnál (2,6 fő/lakás). 
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� Egyéb szempontból beavatkozást igényl ő területek 
 

Ercsi közigazgatási területének jelentős részét települési területek (belterületek) 
foglalják el. A központi belterület a főközlekedési utak csomópontjában alakult 
ki. 

A település szerkezetében és a beavatkozások tervezésekor is egyedi helyzetet 
teremt a belterületen található volt laktanya területe, melynek funkcionális 
hasznosítása a közeljövő feladata. Ugyancsak külön problematikaként 
jelentkezik Sinatelep fejlesztése. 

A lakóterületi és gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva 
folyamatosan növekszik és tovább fog növekedni a települési terület (a központi 
belterület). 

A szerkezeti terv az új beépítésre szánt területek kijelölésénél figyelembe vette 
a tervezett úthálózat szerkezet-átalakító, területhasználat-módosító hatásait, 
valamint a védett, illetve védelemre tervezett természeti területek helyzetét, 
hiszen jelentős hatással vannak erre ezek a beavatkozások. 

A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket 
foglalnak el, természet közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A 
belterület növekedése során szükséges a települési terület túlzott 
kiterjedésének, a belterületek összenövésének megakadályozása, az ökológiai 
hálózat folyamatosságának biztosítása. 

A termőföld védelem, a tájkarakter megőrzése, az ökológiai hálózat fejlesztése 
érdekében mezőgazdasági területeket a szerkezeti terv jól elhatárolható 
egységekre tagolja. A szerkezeti terv biztosítja a Natura 2000 élőhelyvédelmi 
terület védelmét is.  

 

 

Ercsi, 2016. április 26.     

 

 Győri Máté  

polgármester  
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„2. számú melléklet a 134/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozathoz” 
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1. Vezetői összefoglaló 

Az „Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata” című dokumentum 
a városban zajló társadalmi-gazdasági folyamatok idősoros elemzése mellett 
részletesen áttekinti Ercsi fontosabb infrastrukturális paramétereit, különös 
tekintettel a települési környezet főbb jellemzőire, a közlekedési infrastruktúra 
vagy éppen a zöldfelületek állapotára. A megalapozó vizsgálat helyzetértékelő 
fejezete összefüggéseiben értékeli az elemzésben bemutatott folyamatokat, 
tematikus struktúrában összegezve a fontosabb megállapításokat. A 
dokumentumban feltárt problémák, hiányosságok, illetve kedvezőtlen 
tendenciák hatékony orvoslását hosszú távú fejlesztési koncepció és az ehhez 
szervesen illeszkedő városfejlesztési stratégia megalkotásával kívánja 
biztosítani Ercsi város vezetése. 

A 2014 és 2020 közötti Európai Uniós fejlesztési periódusban a települések 
jelentős forráskerettel gazdálkodhatnak a megyei programokhoz illeszkedő, és 
részben a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozott 
fejlesztések megvalósítása révén. A rendelkezésre álló támogatás hatékony 
felhasználása érdekében tehát hosszú távú, a városi fejlesztési programokat 
megalapozó, ezek számára szakmai keretrendszert biztosító koncepcionális és 
stratégiai dokumentumok elkészítését tartja a város vezetése szükségesnek. 

 

A megalapozó vizsgálat megállapításaira épülő Településfejlesztési Koncepció 
rögzíti Ercsi város jövőképét, a jövőkép elérését támogató alapcélt, a 2030-ig 
terjedő átfogó célkitűzéseit, valamint középtávú részcéljait.  

A jövőkép kétféle megközelítésben került megfogalmazásra. Az alábbiakban a 
társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozó jövőkép 
definíció olvasható. 

„A településkép javulása és a helyi gazdaság megerősödése együttesen járul 
hozzá Ercsi népességvonzó és megtartó képességének erősödéséhez. A 
városban csökken a kedvezőtlen körülmények között élők száma és a 
fejlesztések hatására – összhangban az országos és térségi 
foglalkoztatáspolitikai és szociális intézkedések célkitűzéseivel – csökken a 
hátrányos helyzetű népesség aránya is. A szolgáltatások minőségének javítása 
növeli a lakosság elégedettségét, az intézmények energetikai modernizálása az 
önkormányzat és az intézmények üzemeltetőinek gazdasági pozícióját javítja. A 
vállalkozások erősítése révén Ercsi javít jelenleg kedvezőtlen foglalkoztatási 
mutatóin, ezzel is támogatva a szakképzett népesség helyben maradását. A 
város – kapcsolódva a tágabb térség kezdeményezéseihez – természeti és 
épített örökségének hasznosítása révén kiépíti alapvető turisztikai pilléreit.  

A helyben elérhető szolgáltatások körének és elérhetőségének bővítésével és a 
szolgáltatások színvonalnak javításával a város megerősíti jelenlegi pozícióját. 
Kihasználva a város kiváló elhelyezkedését és megközelíthetőségét, emelkedik 
a vállalkozások száma, amely Ercsi szűkebb térségben betöltött gazdasági és 
foglalkoztatási szerepkörének növekedését eredményezi.” 

A térségi szerepkörére vonatkozóan a következők kerültek rögzítésre: „A 
helyben elérhető szolgáltatások körének és elérhetőségének bővítésével és a 
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szolgáltatások színvonalnak javításával a város megerősíti jelenlegi pozícióját. 
Kihasználva a város kiváló elhelyezkedését és megközelíthetőségét, emelkedik 
a vállalkozások száma, amely Ercsi szűkebb térségben betöltött gazdasági és 
foglalkoztatási szerepkörének növekedését eredményezi.” 

A jövőkép elérését egy alapcél, és két átfogó cél – „Ercsi népességmegtartó 
képességének javítása, a városi környezet és az elérhető települési 
szolgáltatások fejlesztése és a szegregáció csökkentése a lakosság 
életminőségének javítása érdekében”, továbbá „A vállalkozóbarát üzleti 
környezet erősítése Ercsiben, a meglévő vállalkozások megerősödésének és 
újak letelepedésének tudatos támogatásával” – segíti. Az átfogó célokhoz öt 
tematikus jellegű részcél illeszkedik. 

A célrendszer definiálásán túl a településfejlesztési koncepcióban megtörténik a 
stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 
társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása is. E mutatók 
definiálása során egyrészt törekedtünk a Terület- és Településfejlesztési 
Program indikátor struktúrájával, valamint Fejér Megye Integrált Területi 
Programjának mutatószám rendszerével való összhang megteremtésére, 
másrészt sor került város specifikus mutatók beazonosítására is. 

 

A célhierarchia tervezése során természetesen nem csupán az Európai Uniós 
forrásokból megvalósítható projekt javaslatok, de a hazai finanszírozással 
lebonyolítható beruházások fejlesztési keretrendszerét is meg kívántuk 
teremteni. Ezzel együtt természetesen külön figyelmet fordítottunk arra, hogy 
biztosítsuk a városi szintű célok Európai Uniós tematikus célokhoz, valamint a 
hazai tervezési környezet meghatározó – megyei- és országos szintű – 
dokumentumaihoz való illeszkedését. 

A megalapozó vizsgálat elemzéseire épülő – indikátorokkal számszerűsíthető – 
célrendszert definiálva, a településfejlesztési koncepció ily módon megalapozza 
Ercsi város integrált településfejlesztési stratégiájában bemutatandó városrészi 
szintű beavatkozásokat és konkrét fejlesztési elképzeléseket is, valamint az 
egymáshoz területileg integrált módon kapcsolódó integrált területi beruházási 
programcsomagokat. 
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2. Ercsi jöv őképe 

2.1. Kihívások 

Ercsi helyzetét és települési szerepét nagyban meghatározza földrajzi 
elhelyezkedése és a Duna közelsége, amely mellett a fővároshoz való közelség 
is igen szerencsésnek mondható.  

Ercsi a Közép-Dunántúli régió településeként 2000-ben kapta meg a városi 
rangot, korábban, 1970 óta nagyközségi rangja volt. A város, a közvetlen 
térségen belül, viszonylag jelentős foglalkoztatási szerepet tölt be, amely mellett 
a város egyes funkciói a helyi igényeken túl térségi igények kielégítését is 
szolgálják, ide értve alapvetően a humán szolgáltatásokat.  

A városban a Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ révén erős 
egészségügyi szolgáltatási szektor működik. A szociális ágazat fejlesztésével 
lehetőség nyílhat a városinál szélesebb érdekelt kör elérésére. Sajnos az 
oktatási intézmények tanulóinak száma jelentősen csökkent az elmúlt évek 
során, így a létesítmények megfelelő létszámmal való működtetése fontos 
feladatként jelentkezik. A közművelődés és kultúra mellett Ercsi természeti 
adottságai, valamint az épített örökség megfelelő rehabilitációja is hozzájárulhat 
a turisztikai lehetőségek kihasználásához. 

Ercsi demográfiai helyzetét 2007 óta alapvetően a lakosság folyamatos 
csökkenésével lehet jellemezni. Ennek legfőbb oka a települést érintő 
elvándorlás, amely 2000-2007 között egy év kivételével még egyáltalán nem 
volt jellemző a városra. A településen ugyanakkor a természetes 
szaporodás/fogyás mutatója kedvezőbb az országos és megyei adatoknál. 
Ercsiben a 2011-es népszámlálás alapján jelen lévő, 10 főt meghaladó 
nemzetiségek: német (0,41%, 34 fő), cigány (9,18%, 761 fő), horvát (1,38%, 
114 fő), román (0,27%, 22 fő). A cigány lakkosság aránya 2001-ben 5,97% volt, 
a német 0,23%, a horvát nemzetiséghez pedig mindössze 14 fő (0,17%) 
tartozott a korábbi népszámláláskor.  

Társadalmi szempontból fontos kiemelni, hogy a városban három szegregátum 
található, amelyekben összesen 1.252 fő él. A szegregátumok lakossága a 
tapasztalatok szerint többnyire hátrányos helyzetű, az átlagosnál 
kedvezőtlenebb körülmények között élő ember. 

A helyi lakosság az országos és megyei átlagnál is kevésbé képzettnek 
mondható, különösen igaz ez az érettségizett és diplomás rétegek arányára. 
Ehhez részben kapcsolódva kell megemlíteni a lakosok jövedelmi és 
lakáshelyzetét, mely ugyancsak rosszabb a megyei és országos szinten mért 
szinteknél.  

Ercsit foglalkoztatási és munkaerő-piaci stabilitásának viszonylagos 
gyengeségét emelik a releváns indikátorok, többek között a munkanélküliség 
relatív mutatója, melynek értéke 2014-ben kétszerese volt az országos 
átlagnak. Többek között ez az adat is alátámasztja azt a tényt, hogy Ercsiben a 
munkahelyteremtés és a foglalkoztatás nem csak a gazdasági válság idején, de 
azt megelőzően és napjainkban is megoldandó problémaként jelentkezik. 
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Ercsiben a humán szolgáltatások egy része magas szinten szolgálja ki a 
lakosok igényeit. 2015-ben részben megújult az általános iskola, korábban a 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ fejlesztésére fordítottak jelentős 
forrásokat. További figyelmet igényel azonban az egészségmegőrzés mellett a 
prevenció kérdése, a szociális intézményrendszer működésének javítása és 
számos közszolgáltatás nyújtó intézmény épületének energetikai 
modernizálása.  

A város működését, a kulturális és oktatási, városvédő, sport tevékenységeket 
az önkormányzattal együttműködő és általa támogatott civil szervezetek köre 
segíti. 

Ercsi város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre Fejér 
Megye Területfejlesztési Programjában, a város ugyanakkor meghatározó 
gazdasági központ a térségben. 

Ercsiben, az építőiparban, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban, 
valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet végző működő 
vállalkozások száma a maghatározó, míg a mezőgazdasági tevékenységet 
végző cégek száma igen alacsony (mindösszesen 3 db) a városban. 

Az Ercsiben működő vállalkozások igen jelentős hányada az 1-9 főt 
foglalkoztató kategóriába esik, míg jelentősebb munkahelyteremtő potenciállal 
rendelkező vállalkozás az 50-249 fő közötti munkavállalót alkalmazó 
kategóriában 1 db található a városban. A városban az 1-9 főt foglalkoztató 
működő vállalkozások száma 2011 és 2012 között csökkent, és a 20-49 fős 
kategóriában található cégek számában is negatív változás következett be.  

A mezőgazdaság szerepe napjainkra fokozatosan értékelődött le a város 
életében, ma már szinte elhanyagolható mértékű. Amint láthattuk, 2012-ben 
mindösszesen 3 db működő vállalkozást rögzítettek a városban, ebben a 
szektorban, ami járási és megyei összevetésben is igen alacsony érték. 

A városban meghatározó az ipar szerepe, mint láthattuk 2012-ben 33 db 
vállalkozás működött ebben a szektorban. Az ágazaton belül meghatározó a 
nehézipar szerepe, hiszen Ercsiből nyílik a MOL kőolaj-finomítójának déli 
kapuja. Százhalombatta területéről Ercsi északi részébe is átnyúlik a finomító 
területe. A lakosság jelentős része a százhalombattai MOL Nyrt. és a 
Dunamenti Hőerőmű dolgozója. 

Ercsi középvállalkozásai közül több a város ipari parkjában működik. A cégek 
profilja alapvetően a feldolgozóiparhoz és a szolgáltató szektorhoz kapcsolódik. 

Ercsi város a Martonvásári járás meghatározó települése. A kiskereskedelem 
legtöbb ága megtalálható itt, ugyanakkor a kereskedelmi-szolgáltató szektor 
nem a legmeghatározóbb ágazat a városban, hiszen 2012-ben csupán 19 db 
vállalkozás működött ebben az ágazatban. A város kisvállalkozói 
gondoskodnak az élelmiszerboltok, és a különféle szaküzletek működtetéséről. 
Jelenleg Ercsiben a SPAR, illetve a COOP partnerek működtetnek nagyobb, a 
szektorban működő családi vállalkozásoknak versenytársat jelentő egységet. A 
városban a turizmus elhanyagolható súllyal jelenik meg a helyi gazdaságban, 

Ercsi gazdasági vonzerejét a település jó közúti, vasúti és vízi 
megközelíthetősége is erősíti. Láthattuk, hogy a városban jelentős a feldolgozó 
ipari ágazat, ahol nagyobb árbevételű és jelentős munkavállalói létszámmal 
rendelkező cégek működnek. A helyben működő vállalkozások jelentős 
mértékben járulnak hozzá a város helyi adóbevételeihez. 
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Alapvetően elmondható, hogy a város lakó ingatlanjaira a kínálati piac jellemző, 
az ingatlanárak 90 ezer – 1250 ezer Ft/m2 ár között alakulnak. Ercsiben az 
irodapiac nem bővül, jelentős kínálat, illetve kereslet nem jellemzi. 

Az elmúlt évek során Ercsi város konszolidálta költségvetését. Amint arra a 
gazdasági ciklus program is külön kitér, az Önkormányzat hitelállománya az 
utóbbi években ugyan nem volt nyomasztó, azonban arra elég volt, hogy 
jelentős fejlesztésekre saját erőből nem gondolhatott az Önkormányzat. 

Városüzemeltetés terén komoly előrelépésként értékelhető, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata 2015 januárjában létrehozta a 100 százalékos önkormányzati 
tulajdonú Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-t. A cég feladatai lényegében 
megegyeznek minden eddigi tevékenységgel, ami a Városgazdálkodási Iroda 
hatáskörébe tartozott, kivéve a hatósági, szakhatósági feladatok. 

Ercsi a vállalkozásbarát települési környezet megteremtésére komoly hangsúlyt 
fektetett a múltban. A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök 
között meg kell említeni továbbá a gazdaságfejlesztési területek kijelölését, az 
ipari-gazdasági övezetek meghatározását is. 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, 
fejlesztési dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor az „Ercsi Város 
Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja 2015-2020” című dokumentum 
számos releváns célt tűz ki. 

Ercsi településrendezési pozícióját alapvetően meghatározza Duna-parti 
fekvése. A római limes magyarországi szakaszának világörökség-várományos 
területei között Ercsi is érintett, kiváló alapot képezve az idegenforgalom és az 
ökoturisztika számára. A Duna-parti fekvés kedvezőtlen hatásaként a települést 
kedvezőtlenül érinti a földtani veszélyforrás, valamint a vízeróziónak és a 
széleróziónak kitett terület övezete is.  

Ahogyan kelet felől a Duna, nyugat felől nagy kiterjedésű szántóföldek 
határolják Ercsi belterületét. Az országos és megyei területrendezési 
dokumentumokban a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete érinti a 
települést. Ennek megfelelően Ercsi igazgatási területén a tájhasználatot 
jelentős mértékben a mezőgazdasági termelés, azon belül a szántóföldi 
növénytermesztés határozza meg. A hatályos településszerkezeti terv a 
meglévő beépített és nagy részben beállt területeken viszonylag jelentős 
szerkezeti változásokat tervez.  

Ercsi pozíciójának harmadik meghatározó tényezője Százhalombatta és 
Budapest viszonylagos közelsége.  

A településrendezési eszközök – a településszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat – 2008-ban kerültek jóváhagyásra.  

A település Magyarország tájkatasztere szerint az Alföld nagytájba, a Mezőföld 
középtájba tartozik, az Érd-Ercsi hátságon fekszik. Éghajlata szerint 
mérsékelten meleg-száraz klímakörzetbe tartozik.  

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 
szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Ercsi A-
erősen veszélyeztetett/ település. Emellett környezeti kockázatot jelent a mély 
fekvésű területeken az árvízi elöntés lehetősége is. Bár az árvízvédelmi művek 
kiépítettsége többnyire megfelelő, és a hiányzó szakaszok fejlesztése a 
közeljövőben várható, az éghajlatváltozás nem várt, sok esetben kivédhetetlen 
árvízi eseményeket idézhet elő 
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Ercsi természeti és épített környezete is tartalmaz védett értékeket. A 
településen a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként ökológiai folyosó halad 
keresztül. Ercsi és térsége a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának 
működési területéhez tartozik. Ercsi közigazgatási területét is érintő, a helyi 
jelentőségű természeti értéken kívül nemzeti jelentőségű védett értékek is 
találhatók.  

A városban található lakóházakkal kapcsolatban – különösen a társasházas, 
lakótelepi övezetek vonatkozásában – elmondható, hogy a település 
épületállományának jelentős része elöregedett, rossz műszaki állapotú. Ez az 
állítás érvényes a lakóházak és egyes középületek energetikai színvonalára is. 

Ercsi zöldfelületi fedettsége kedvező, azonban a zöld területek állapota 
többnyire leromlott, funkcionálisan a lehetőségekhez képest kevésbé 
kihasználtak. A vízfolyások menti zöldfelületeken túl a belterületen is találunk 
tereket, parkokat, fasorokat, ligetes és gyepes területeket. Nagyobb 
zöldfelületet képez a Sportpálya, a Temető és a Duna-part. Az intézmények és 
a családi házak kertjei, a gyümölcsösök szintén növelik a zöldfelületi 
lefedettséget. Ercsi összes zöldterülete a KSH adatszolgáltatása alapján 
jelentősnek mondható, míg a játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek területe a 
településen sajnos nem képviselnek nagy arányt. 

A település térszerkezeti hiányossága, hogy nem rendelkezik kialakult 
városközponttal. Épületállománya a megyei átlagnál idősebb, számos 
kapcsolódó problémát örökítve ezzel évről évre. A település középületeinek 
többsége nem új építésű, mai formáját felújítás, esetenként bővítés 
következtében nyerte el, emellett azonban számos épület komoly műszaki és 
energetikai beavatkozást igényel. Hasonló mondható el a műemlék épületekről 
is, melyek többsége jelentős rehabilitációra szorul. Több értékes épület állapota 
olyan szinten leromlott, hogy csak sürgős beavatkozás révén menthető meg. A 
felújítások révén gondoskodni szükséges a megfelelő hasznosításról is. 

Ercsi közlekedési adottságait vizsgálva megállapítható, hogy külső 
megközelíthetőség szempontjából a település helyzete kedvező. Az M6-os 
autópálya elkészültével nemcsak Budapest, hanem Pécs irányába is 
megfelelőek a kapcsolatok. További előrelépést jelent az M8-as autópálya 
Dunaújvárostól délre található hídja, amely az alföldi területekkel teszi lehetővé 
a követlen közúti összeköttetést.  

A 6. sz. főút nyugati oldalán halad az Ercsit érintő Budapest–Pécs vasútvonal 
Budapest–Pusztaszabolcs közti elővárosi jellegű vonalszakasza, közvetlen és 
gyors kapcsolatot teremtve a főváros irányába. A Ferihegyi repülőtér mind 
vasúton, mind közúton könnyen elérhető. Közúton az M6-os és M0 autópályán 
mintegy 60 km-t kell autózni. 

A közüzemi szolgáltatások tekintetében a település jól ellátott, a vízellátás közel 
100%-os, a csatornázás 81%-os, a gázellátás több, mint 87%-os, az elektromos 
energia ellátás, a hírközlési rendszer, a hulladékgyűjtés is teljes körű. A felszíni 
vízelvezetés rendszere azonban nem teljesen kiépített. Az alternatív energiák 
használata még csak elvétve fordul elő, az önkormányzati intézmények 
energiahatékonysági mutatói összességében még kedvezőtlenek, azonban az 
utóbbi időben több kezdeményezés indult el az energetikai korszerűsítések 
terén. 

Számottevő környezeti terhelés a településen nincs. Ercsi területén 
alábányászott területek, barlangok és pincék nem találhatóak. Ercsi 
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külterületének kisebb része – döntően a Duna partján – vízeróziónak kitett 
terület, ezáltal a zónatérkép a települést érinti. 

Az Országos Felszínmozgás kataszter szerint város területén a domborzati 
viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes 
terület található. OEV0702-060-02 bejelentési számon Ercsi közelében 
löszomlás történt korábban, melynek lehetséges indoka átázás lehetett. 

 

2.2. A város és környezetének fejlesztését befolyás oló 
küls ő és bels ő tényez ők összefoglaló értékelése - SWOT 
elemzés 

Az alábbiakban a megalapozó vizsgálat kulcsmegállapításai alapján bemutatjuk 
Ercsi város gyengeségeit és erősségeit, illetve – egy külön táblázatban – a 
városra ható külső tényezők, vagyis a lehetőségek és veszélyek is rögzítésre 
kerülnek. 

 

Erősségek  Gyengeségek  

• kiépített és megfelelően működő 
egészségügyi intézményrendszer 

• civil szervezetek magas száma 
• a város jó külső közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkezik, mind 
közúton, vízen és vasúton 

• létrejött a városi vagyont kezelő 
Dunakavics Kft. 

• további ipari terület kialakításának 
lehetősége 

• a városi vállalkozások egy része 
folyamatos – részben EU-s 
finanszírozású – fejlesztéseket 
bonyolít le 

• talaj tápanyagban és vízben 
bővelkedő öntéstalaj 

• a város költségvetési helyzete 
kiegyensúlyozott 

• zöldfelületi ellátottság viszonylag 
magas, ugyanakkor a zöldfelületek 
gyakran megújításra szorulnak 

• jelentős épített örökség  
• a településkép javításával a város 

népességvonzó erejének növelése 
• az önkormányzati kiadások 

csökkenhetnek az intézmények 
energetikai korszerűsítése révén 

• a belső úthálózat átalakítása és a 
városias településközponti 
környezet fejlesztése hozzájárul a 

• az országos és megyei szinteknél 
jelentősebb népességcsökkenés 

• 2007 óta negatív vándorlási 
egyenleg 

• a lakosság korszerkezete egyre 
inkább az idősebb korcsoportok 
irányába tolódik el 

• a lakosság iskolai végzettsége 
elmarad a megyei és országos 
átlagtól 

• jelentős számú ingázó lakosság 
• magas a hátrányos helyzetű 

lakosok aránya 
• a lakásállomány kora és műszaki 

szintje miatt a lakosság 
üzemeltetési (rezsi) költségei 
magasak 

• oktatási intézmények jelentősen 
csökkenő tanulói létszáma 

• bölcsőde hiánya 
• a vállalatok közötti 

együttműködések gyenge lábakon 
állnak 

• nagyobb foglalkoztató csupán 
kevés működik a városban 

• a mezőgazdaság szerepe nem 
jelentős a település gazdaságában 

• a turisztikai ágazat nem kellő 
mértékben kiaknázott Ercsiben 

• K+F+I szektor nem meghatározó a 
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település népességmegtartó 
képességének javulásához 

• bérlakás-építési program 
• a Duna-part idegenforgalmi 

fejlesztése 
 

városban 
• alacsony vállalkozói hajlandóság 
• városias és egységes 

településközpont hiánya 
• MÁV állomás kedvezőtlen állapota 
• a belváros területébe ékelődött, 

alulhasznosított terület (volt 
laktanya, cukorgyár) 

• műemlék épületek leromlott 
állapota és kihasználatlansága 

• parkolók hiánya 
• közparkok, játszóterek hiánya 
• rossz energiahatékonysággal 

rendelkező önkormányzati 
infrastruktúra 

• közösségi rendezvények és 
helyszínek hiánya 

• sportlétesítmények felújításra 
szorulnak 

• kevés a sportolásra és rekreációra 
alkalmas hely, intézmény  

• forráshiány a sport finanszírozása, 
támogatása területén 
 

 

Lehet őségek  Veszélyek  

• a főváros, valamint Dunaújváros 
közelsége kedvező adottság  

• a helyi identitás és a lakosság 
összetartásának erősítése 
városfejlesztő programokhoz 
kapcsolódó közösségi 
fejlesztésekkel 

• üzleti infrastruktúra további 
fejlesztése (ipari terület) iránt 
növekvő kereslet 

• magas hozzáadott értékű 
tevékenységet folytató cégek 
megtelepedése 

• munkahelyteremtő programokkal a 
fiatal munkavállalók 
visszacsábítása 

• Ercsi és vidéke a szabad 
vállalkozási zóna része 

• városmarketing lehetőségeinek 
megteremtése 

• laktanya területének rehabilitációja 
és hasznosítása 

• a város adottságaira építő 
befektetés ösztönzési struktúra 
(szervezet) kialakítása 

• a lakosság öregedése kedvezőtlen 
jövedelmi, foglalkoztatási és 
humán-intézményrendszeri 
következményei 

• a hátrányos helyzetű népesség 
arányának növekedése, szegregált 
területek további növekedése, a 
társadalmi problémák erősödése 

• a gazdasági válság hatása 
hosszasan kedvezőtlenül hatott a 
munkanélküliség alakulására, 
2014-ben ismét nőtt az 
álláskeresők száma 

• a foglalkoztatási helyzet nem tud 
stabilizálódni  

• a gazdaságfejlesztési célú Európai 
Uniós források a fejlettebb 
térségekben koncentrálódnak 

• csökkenő helyi adóbevételek 
cégek elköltözése, vagy 
megszűnése miatt 

• növekvő önkormányzati feladatok 
az adóbevételek terhére 

• emelkedő környezeti (különösen 
por) terhelés, kiemelten a 6-os út 



Ercsi város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

 

12 
 

Lehet őségek  Veszélyek  

• vállalkozásbarát városi környezet 
kialakítása kedvezően befolyásolja 
a befektetői döntéseket (pl. piac 
fejlesztése) 
 

mentén 

 

2.3. Ercsi jöv őképe a társadalmi, gazdasági, táji, 
természeti és épített környezetre vonatkozóan 

A tervezett fejlesztések megvalósulása kapcsán a jövőkép az alábbiak szerint 
került megfogalmazásra:  

A településkép javulása és a helyi gazdaság meger ősödése együttesen 
járul hozzá Ercsi népességvonzó és megtartó képessé gének 
erősödéséhez. A városban csökken a kedvez őtlen körülmények között 
élők száma és a fejlesztések hatására – összhangban az  országos és 
térségi foglalkoztatáspolitikai és szociális intézk edések célkit űzéseivel – 
csökken a hátrányos helyzet ű népesség aránya is. A szolgáltatások 
min őségének javítása növeli a lakosság elégedettségét, az intézmények 
energetikai modernizálása az önkormányzat és az int ézmények 
üzemeltet őinek gazdasági pozícióját javítja. A vállalkozások erősítése 
révén Ercsi javít jelenleg kedvez őtlen foglalkoztatási mutatóin, ezzel is 
támogatva a szakképzett népesség helyben maradását.  A város – 
kapcsolódva a tágabb térség kezdeményezéseihez – te rmészeti és épített 
örökségének hasznosítása révén kiépíti alapvet ő turisztikai pilléreit.  

A helyben elérhet ő szolgáltatások körének és elérhet őségének 
bővítésével és a szolgáltatások színvonalnak javításá val a város 
meger ősíti jelenlegi pozícióját. Kihasználva a város kivá ló elhelyezkedését 
és megközelíthet őségét, emelkedik a vállalkozások száma, amely Ercsi  
szűkebb térségben betöltött gazdasági és foglalkoztatá si szerepkörének 
növekedését eredményezi. 

 

Ercsi fekvése és földrajzi elhelyezkedése kiváló lehetőségeket teremt. A 
városkép javítása – többek között a városközpont rehabilitáció, laktanya 
területének hasznosítása, a szegregáció mértékének csökkentése – szükséges 
azonban a település népességvonzó képességének megerősítéséhez.  

A város területén található szegregátumok nagymértékben rontják a város 
összképét, egyúttal hozzájárulnak a hátrányos helyzetű társadalmi réteg területi 
koncentrációjához, a területek értékének csökkenéséhez. A szegregáció 
csökkentése mind települési, mind társadalmi és gazdasági szempontból 
kiemelt érdeke Ercsinek. 

A város közszolgáltatásainak egy része megújult az elmúlt időszakban, szükség 
van azonban a további modernizációs lépésekre, beruházásokra a minőség és 
elérhetőség javítása érdekében. A megkezdett energetikai beruházások 
folytatása jelentősen javíthatja az önkormányzat, mint tulajdonos és üzemeltető 
pénzügyi helyzetét, hosszabb távon hozzájárulva a források egyéb területeken 
történő felhasználásához. 
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Ercsi gazdasági pozíciójának erősítése egyrészt a meglévő vállalkozások 
erősítésével, újabban letelepedésének támogatásával és a turisztika szektor 
alapvető feltételeinek megteremtésével érhető el. 

 

2.4. Ercsi jöv őképe a térségi szerepkörére vonatkozóan 

Ercsi város térségi szerepkörre vonatkozó jövőképe az alábbiak szerint került 
rögzítésre: 

A helyben elérhet ő szolgáltatások körének és elérhet őségének 
bővítésével és a szolgáltatások színvonalnak javításá val a város 
meger ősíti jelenlegi pozícióját. Kihasználva a város kivá ló elhelyezkedését 
és megközelíthet őségét, emelkedik a vállalkozások száma, amely Ercsi  
szűkebb térségben betöltött gazdasági és foglalkoztatá si szerepkörének 
növekedését eredményezi. 

 

A helyi gazdaság adatai alapján a város vonatkozásában megállapítottuk, hogy 
Ercsi foglalkoztatási szerepe kettős arculatot mutat. Egyrészt kedvező 
adottságainak köszönhetően foglalkoztatási szerepköre túlnyúlik határain, 
másrészt azonban a lakosság jelentős része más településekre ingázik 
dolgozni napi szinten. A település jelenleg alapvetően szerény térségi szereppel 
bír, ugyanakkor a jövőben a város a foglalkoztatás és a szolgáltatások területén 
szeretné jelentősen megerősíteni térségi pozícióját, illetve a turisztika szektor 
alapjainak megteremtésével csatlakozni kíván a természeti és épített örökségre 
épülő megyei szintű turisztikai elképzelések megvalósításához.  

A helyi identitás, a közösségi kohézió erősítése a város örökségének ápolása 
mellett a társadalmi integráció mélyítésében is szerepet kell, hogy játsszon.  

A város versenyképességét, Ercsi népességmegtartó erejét meghatározza a 
település közlekedési- és környezeti infrastruktúrájának állapota is. E téren (pl. 
városkép, városszerkezet átalakítása, belterületi utak fejlesztése, parkolási 
lehetőségek, közterületek parkok bővítése, modernizálása, stb.) ugyancsak 
komoly lépéseket tervez a város vezetése. 

2.5. Településfejlesztési elvek rögzítése 

A településfejlesztési elvek meghatározása során törekedtünk olyan komplex 
megközelítés alkalmazására, mely egyrészről figyelembe veszi a város és 
térségének hátrányos helyzetét, jelentős elmaradását az országos gazdasági 
és társadalmi mutatóktól. Ugyancsak kiemelt szempontként kezeltük, hogy a 
gondolkodásmód visszatükrözze a terület és településfejlesztés megyei szintű 
integrációjának gondolatát és a szűkebb – kistérségi, járási – szemléletet is.  

• A hátrányos helyzet komplex kezelésének kívánalma a település elemi 
érdeke. Az elemzések és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a város 
társadalmi-demográfiai, gazdasági és infrastrukturális problémái, 
hiányosságai komplex egészet alkotnak, s e problémák megközelítése, 
hatékony orvoslása csak komplex megközelítés révén képzelhető el. A 
település egyes területei esetében ezt az elvet kiemelt figyelemmel kell 
alkalmazni a gyakorlatban. 
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• A koncepció, majd az ITS kidolgozásakor is törekedni szükséges a teljes 
tervezésre, mind területi, mind szektorális értelemben. Az EU-s források 
segítségével megvalósítandó városi fejlesztéseket igazítani szükséges az 
elfogadott területi és ágazati operatív programok lehetőségeihez. A 
megvalósítandó beruházásoknak emellett illeszkedniük szükséges a Fejér 
megyei Integrált Területi Program (ITP) tartalmi elemeihez is.  

• Területileg integrált tervezési megközelítés szükséges, mely figyelembe 
veszi a város és térsége komplex társadalmi- gazdasági problémáit és olyan 
fejlesztési programok kidolgozását irányozza elő, mely szükség esetén 
különböző finanszírozási források igénybe vételére is támaszkodik (több 
operatív program, több prioritási tengelye, egyéb hazai források, 
magánbefektetők, stb.).  

• Széles bázisra építő városi és térségi partnerség kialakítása, amennyiben 
lehetővé kell tenni a fejlesztési folyamatban érintett városi és térségi 
szakmai és civil résztvevők bevonását (együttműködő tervezés), már a 
tervezés időszakától kezdődően. 

• Tudatos felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési programok megvalósítására. 

• A tervezés során maximálisan figyelembe kell venni a társadalmi-, 
környezeti- és pénzügyi fenntarthatóság alapelveit. Mindez nem csupán a 
stratégiai dokumentumok készítését érinti, de a majdani fejlesztési projektek 
előkészítése és megvalósítása során is követelményként kerül 
megfogalmazásra. 

• Esélyegyenlőség biztosítása: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és 
emberek esélyegyenlőségének figyelembe vétele kiemelt feladat a 
megvalósításra kerülő fejlesztések megtervezésekor és megvalósításakor. 
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3. A célok bemutatása 

3.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok  
meghatározása 

A megalapozó vizsgálat részeként elkészült helyzetértékelés alapján 
beazonosított kihívások, és a kapcsolódó fő következtetések, továbbá Ercsi 
2030-ra elérni tervezett jövőképe alapján meghatározhatjuk a város 
fejlesztésének célrendszerét, a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó átfogó és 
részcélokat. Ercsi város célrendszere a jövőkép elérését támogató struktúra, 
mely a hosszú távú alapcélra, az ehhez illeszkedő átfogó célokra, továbbá 
tematikus részcélokra épül.  

 

3.1.1. A jöv őképet támogató alapcél indoklása 

Ercsi város hosszú távú jövőképét támogató, a célrendszer hierarchiájában első 
helyen szereplő úgynevezett alapcél az egyeztetési folyamat eredményeként az 
alábbiak szerint került megfogalmazásra:  

Ercsi gazdasági pozíciójának meger ősítése és a városkép javítása, a 
település népességmegtartó és gazdasági vonzerejéne k erősítése, 
valamint a hátrányos helyzet ű és elmaradott területen él ők 
életkörülményeinek javítása érdekében.  

 

Az alapcél a térségi szerep megerősítése érdekében a gazdasági potenciál 
további erősítésére, a munkahelyteremtő beruházások ösztönzésére és a 
településkép több ponton történő beavatkozással történő javítására koncentrál.  

A hátrányos helyzetű lakosság koncentrációjának csökkentése és az ott élők 
életkörülményeinek javítása a város két pontján is beavatkozásokat sürget. 
Emellett a jelenlegi településkép alapján nincs modern központja a városnak, 
hiányoznak a megfelelő közösségi terek.  

A vállalkozóbarát, befektetőket vonzó üzleti környezet kialakítása során 
támaszkodni szükséges a környezetbarát technológiák (energiahatékonyság) 
alkalmazására, a közszolgáltatások minőségének fejlesztésére, a helyi épített 
környezet és közlekedési infrastruktúra minőségi javítására. 

 

3.1.2. Átfogó célok indoklása 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek Ercsi város jövőképének elérését 
biztosító átfogó célkitűzések. Amint az látható lesz, a települési szintű célok 
egyaránt reflektálnak a város társadalmi-gazdasági problémáira, és kínálnak 
megoldási javaslatot a helyben élők életminőségének javítására. 
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3.1.2.1. Átfogó cél 1 

Ercsi népességmegtartó képességének javítása, a vár osi környezet és az 
elérhet ő települési szolgáltatások fejlesztése és a szegreg áció 
csökkentése a lakosság életmin őségének javítása érdekében  

Amint láthattuk, az elmúlt években Ercsit kedvezőtlen demográfiai folyamatok 
és munkanélküliségi adatok jellemezték. A népességcsökkenés, valamint a 
lakosság egyre kedvezőtlenebb korösszetétele jelentősen visszafogja a város 
fejlődési potenciálját, így e folyamatok lassítása, hosszabb távon lehetőség 
szerint a negatív tendenciák megfordítása szükséges.  

A helyi lakosság elégedettségének növelése érdekében folytatni kell a település 
és a térség népességét egyaránt ellátó szolgáltatások körének (például 
bölcsőde, óvoda, iskola) fejlesztését, törekedve a minél magasabb színvonal 
elérésére. Az intézmények fejlesztése során szem előtt kell tartani az 
energiahatékonyságot javító felújításokat is.  

Ercsi területén több ponton találhatóak rehabilitációra szoruló zöld területek, 
parkok. A vállalkozásbarát városi környezet kialakítását a közösségi terek és a 
zöldfelületek megújítását is tartalmazó város rehabilitációs programok 
megvalósításával kívánja elérni a település. A város népességvonzó 
képességét jelentős mértékben meghatározza a helyi közlekedési infrastruktúra 
minősége. Ercsiben a belterületi utak és kerékpárutak fejlesztésével a városon 
belüli szűk keresztmetszetek felszámolására van hosszabb távon szükség. 

Ercsi területén több szegregátum, illetve szegregációval veszélyeztetett terület 
található. A város kiemelt célja az itt élők társadalmi integrációjának 
elősegítése, munkaerő-piaci helyzetük javítása. Ennek érdekében Ercsi városa 
komplex szociális város rehabilitációs programok megvalósítását tervezi a 
jövőben. 

 

3.1.2.2. Átfogó cél 2 

A vállalkozóbarát üzleti környezet er ősítése Ercsiben, a meglév ő 
vállalkozások meger ősödésének és újak letelepedésének tudatos 
támogatásával  

Ercsi esetében a vizsgált releváns adatok összességében a város 
foglalkoztatási és munkaerő-piaci stabilitásának viszonylagos gyengeségét 
mutatják, ami arra utal, hogy a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás nem csak a 
gazdasági válság idején, de azt megelőzően és napjainkban is megoldandó 
problémaként jelentkezik. 

A munkahelyteremtő beruházások bővülő száma egyaránt hozzájárulhat Ercsi 
gazdasági versenyképességének javításához és a foglalkoztatási helyzet 
javulásához. Ennek érdekében a jövőben összetett eszközrendszer 
alkalmazása szükséges, mely egyszerre javítja a helyi vállalkozási környezet 
infrastrukturális feltételrendszerét és támogatja a város befektetés ösztönzési 
tevékenységét. A vállalkozások versenyképességének javítása érdekében 
kiemelt célként kezelendő a cégek és az önkormányzat közötti együttműködés 
erősítése, mely hosszabb távon hozzájárulhat Ercsi térségi gazdasági 
szerepkörének átértékelődéséhez is. 

Mindezek mellett kiemelt célkitűzés a helyi gazdaságon belül az eddig kevésbé 
hangsúlyos ágazatok (pl. turisztika) súlyának növelése. Ennek érdekében Ercsi 
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turisztikai potenciáljának hatékonyabb kihasználására, a természeti adottságok 
rendszer szintű hasznosítására van szükség a jövőben. 

 

3.2. Részcélok és beavatkozások meghatározása 

Ercsi város átfogó fejlesztési céljaihoz tematikus részcélok illeszkednek, melyek 
egy-egy konkrét fejlesztési területhez, témakörhöz kapcsolódnak. A város 
célrendszerében az alábbi részcélok, és kapcsolódó beavatkozások 
nevesítésére került sor: 

 

• Vállalkozások és a lakosság számára is vonzó telepü léskép kialakítása 
a közterületek fejlesztésével  

Ercsiben az elmúlt időszakban számos jelentős fejlesztés történt, azonban 
kijelenthető, hogy a modern városias településkép kialakítása még várat 
magára. 

A jelenlegi településközpont széttagolt, az egyes funkciók – annak ellenére, 
hogy nincsenek nagy térbeli távolságban egymástól – elkülönülnek, 
szigetekként jelennek meg. A város nem rendelkezik klasszikus értelemben vett 
városközponttal és főtérrel, emellett a kisebb tereket nem kötik össze 
forgalomcsillapított, vagy gyalogos zónák. 

Ugyancsak hiányzik az átgondolt funkciókkal rendelkező szabadtéri közösségi 
tér, főtér, amely a lakosok számára a pihenés, rekreáció helyszíne lehetne. Bár 
a jelenlegi Duna-part részben e célt is szolgálja, a terület funkciók terén 
szegényes, emellett nem integrálódig megfelelően a város többi részébe. 

Az elkövetkező időszakban Ercsi meg kívánja teremteni azt a központi teret a 
város szívében, mely egyszerre járulhat hozzá a lakosok elégedettségének 
növekedéséhez, és amely a gazdasági szereplők számára is megfelelő 
vonzerőként szolgálhat. 

A Belváros (városközpont) modern kialakítása a zöld felületek átgondolt 
fejlesztése mellett a terület közlekedési és közterületi elemeinek átalakítását is 
igényli, új koncepció mentén. A fejlesztés részeként javítani szükséges az 
önkormányzati épületek esztétikai és műszaki, energetikai állapotán is. 
Mindezzel párhuzamos figyelmet fordíthat a város a terület környezeti 
jellemzőnek (pl. csapadék és belvíz elvezetés és gazdálkodás) javítására. 

Önálló problémakört jelent a város központi területébe ékelődő volt laktanya 
elhanyagolt, kihasználatlan területe. A Honvédelmi Minisztérium tulajdonában 
lévő terület 1999 óta kihasználatlan, ugyanakkor fejlesztése csak a 
tulajdonosváltást követően tervezhető részletesebben. A terület 
hasznosításának kezdeti elemeként barnamezős fejlesztése válik indokolttá. 

 

• A szegregáció csökkentése az érintett területek reh abilitációja révén 

A város területén jelentős lakosságszámmal rendelkező szegregátumok 
(Savanyúrét és Belmajor, Tótlik, illetve Sinatelep) találhatóak. Az itt élők 
közösségi integrációjának erősítéséhez ugyancsak szükség van infrastrukturális 
beavatkozásokra, melyeket a város szociális városrehabilitációs programok 
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keretében tervezi megvalósítani (pl. Sinatelepi Közösségi Ház felújítása, 
funkcionális átalakítása). 

A szegregátumok esetében fontos kiemelni, hogy bár az elmúlt évek során 
valóban emelkedett a hátrányos helyzetű lakosság száma a területeken, ez a 
helyzet nem eredményezett homogén és egységesen kedvezőtlen arculatot az 
érintett településrészek esetében. Alapvetően szigetszerűen jelennek meg több 
helyen a szegényebb családok és lakások és velük együtt a leromlottabb 
állapotú lakóépületek, kevésbé gondozott környezetek és esetenként közterületi 
elemek. 

A szegregáció előrehaladásának megakadályozása és a hátrányos helyzetű 
lakosság további koncentrálódásának lassítása érdekében a város 
összehangolt szociális városrehabilitációs programot kíván lebonyolítani. 

 

• A közszolgáltatások fejlesztése, a helyi társadalom  megerősítése  

A városban elérhető szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 
hozzájárul a közszolgáltatások magasabb minőségű elérhetőségéhez. Mind a 
sport- és rekreációs tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra (Baczakó 
Péter Sportcsarnok felújítása, prevenciós szolgáltatási kör bővítése), mind az 
egészségügyi- és szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztése (Szociális Szolgálat épületének felújítása) tervezett a jövőben. 
Bizonyos alapellátások esetében (pl. bölcsőde) új kapacitások kiépítése válhat 
szükségessé. 

A közszolgáltatások mellett a közösségi terek fejlesztése is segít a közösségi 
összetartozás. valamint a települési identitás megerősítésében. A már említett 
városrehabilitációs beavatkozások közterületi fejlesztési elemei egyértelműen 
hozzájárulhatnak a helyi társadalom megerősítésében. Kiegészíti mindezt a 
programok mellett megvalósuló társadalmi események és szoft tevékenységek 
sorozata is. 

 

• A hálózatos infrastruktúra fejlesztése, az épületál lomány energetikai 
és esztétikai korszer űsítése, megfelel ő kihasználtság biztosítása 
mellett  

Ercsiben a rossz energiahatékonyság kérdése több közintézmény esetében 
felmerül, a város szándékában áll a költségek csökkentése és a 
környezettudatosság erősítése érdekében javítani az épületállomány 
energetikai jellemzőit (pl. Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítése, Eötvös József Általános Iskola felújítása, Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár felújítása, óvodák fejlesztése), mely hosszabb 
távon a városi költségvetés kiadási oldalára is kedvező hatással lehet. 

A település úthálózata sok helyen felújításra szorul, jelentős a nem pormentes 
utak száma. A keskeny belterületi lakó utak és gyűjtő utak mentén eddig csak 
kevés területen vált megoldottá a biztonságos kerékpáros közlekedés.  

A közlekedési és közterületi fejlesztésekkel párhuzamos átgondolásra kerülhet 
az érintett területek csapadék és belvíz-elvezetési rendszere, az öntözés 
kérdése. 
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• Munkahelyteremt ő beruházások ösztönzése 

A lehetőség szerint komoly munkahelyteremtő beruházásokat megvalósítani 
tervező vállalkozások betelepülését támogató üzleti környezet további 
fejlesztése szükséges, mely egyszerre jelentheti a fizikai infrastruktúra 
minőségének javítását és a helyi gazdasági együttműködések (pl. 
klaszteresedés) támogatását. A helyi gazdaság dinamizálása aktív befektetés 
ösztönző tevékenységet folytató gazdasági szervezőerőként és partnerként 
komoly feladatot jelenthet a városi önkormányzat számára is. A már részben 
betelepített ipari terület kiemelt célpontja lehet a városba érkező új 
beruházóknak, de a cukorgyár területén, illetve a volt laktanyában is lehetőség 
van – további fejlesztéseket követően – ilyen típusú tevékenységek végzésére. 

 

3.3. Részcélok és beavatkozások területi egységeine k 
meghatározása 

Az alábbiakban áttekintjük az átfogó célokhoz kapcsolódó részcélok, illetve az 
ezekhez illeszkedő fontosabb beavatkozások területi dimenzióit. 

Ercsi város településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési 
stratégiáját megalapozó vizsgálat két városrészt azonosít be. A városrészeket 
lehatároló utcák a következők: 

 

25. táblázat: Ercsi városrészeinek lehatárolása 

Városrész Lehatárolás 

Ercsi Vízmű út – Kispusztai út – 6-os sz. főút – Ipari parki út – 
Ercsény fasor – Duna jobb part – Csók István u. – 
Csokonai u. – Hadak útja – Alkotmány u. – Kodály Zoltán 
u. – Battai út – Vásár tér – Határ u. – Tolsztoj u. – Kinizsi 
út – Töltés u. – Dózsa György út 

Sinatelep Sinatelep belterületi határa 
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

Fontos megemlíteni, hogy míg Ercsi városrész gyakorlatilag valamennyi 
funkciót (lakó, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, stb.) magában foglalja, 
addig Sinatelepen szinte csak a lakófunkcióval találkozhatunk, melyek 
minimális, a helyi igényeket kielégítő szolgáltatási funkció, valamint gazdasági 
kereskedelmi funkció egészít ki.  

 

3.3.1. A jöv őkép, a településfejlesztési elvek az átfogó és a 
részcélok kapcsolata 

 

Ercsi város településfejlesztési koncepciójának középpontjában a város 2030-ra 
elérendő jövőképe áll. A jövőkép a jelenlegi adottságokból kiindulva és a 
várható tendenciákra alapozva fogalmazza meg a hosszú távon elérni kívánt 
állapotot. Annak érdekében, hogy a város valóban megvalósítsa a gazdasági, 
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társadalmi és környezeti szempontok szerint megfogalmazott kívánatos 
jövőbeni állapotot, továbbá térségi szerepköre hosszú távon stabilizálódjon, 
kijelölésre kerültek a város átfogó fejlesztését szolgáló célok – 2 átfogó cél és 5 
részcél. 

 

Az alábbi ábra a kialakított célrendszer egyes elemeit, illetve kapcsolódásukat 
mutatja be. 
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Forrás: saját szerkesztés 

Ercsi népességmegtartó képességének javítása, a városi környezet 
és az elérhető települési szolgáltatások fejlesztése és a szegregáció 

csökkentése a lakosság életminőségének javítása érdekében 

A vállalkozóbarát üzleti környezet erősítése Ercsiben, a meglévő 
vállalkozások megerősödésének és újak letelepedésének tudatos 

támogatásával 

A hálózatos infrastruktúra 
fejlesztése, az 

épületállomány energetikai 
és esztétikai 

korszerűsítése, megfelelő 
kihasználtság biztosítása 

mellett 

A szegregáció 
csökkentése az érintett 
területek rehabilitációja 

révén 

Vállalkozások és a 
lakosság számára is 
vonzó településkép 

kialakítása a 
közterületek 

fejlesztésével 

Munkahelyteremtő 
beruházások 
ösztönzése 

A településkép javulása és a helyi gazdaság megerősödése együttesen járul hozzá Ercsi népességvonzó és megtartó képességének erősödéséhez. A városban csökken a 
kedvezőtlen körülmények között élők száma és a fejlesztések hatására – összhangban az országos és térségi foglalkoztatáspolitikai és szociális intézkedések 

célkitűzéseivel – csökken a hátrányos helyzetű népesség aránya is. A szolgáltatások minőségének javítása növeli a lakosság elégedettségét, az intézmények energetikai 
modernizálása az önkormányzat és az intézmények üzemeltetőinek gazdasági pozícióját javítja. A vállalkozások erősítése révén Ercsi javít jelenleg kedvezőtlen 

foglalkoztatási mutatóin, ezzel is támogatva a szakképzett népesség helyben maradását. A város – kapcsolódva a tágabb térség kezdeményezéseihez – természeti és 
épített örökségének hasznosítása révén kiépíti alapvető turisztikai pilléreit. A helyben elérhető szolgáltatások körének és elérhetőségének bővítésével és a szolgáltatások 

színvonalnak javításával a város megerősíti jelenlegi pozícióját. Kihasználva a város kiváló elhelyezkedését és megközelíthetőségét, emelkedik a vállalkozások száma, 
amely Ercsi szűkebb térségben betöltött gazdasági és foglalkoztatási szerepkörének növekedését eredményezi. 
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17. ábra: Ercsi város fejlesztési célrendszere  

A közszolgáltatások 
fejlesztése, a helyi 

társadalom 
megerősítése 
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Az alábbi táblázat az átfogó célok (sor) és a részcélok (oszlop) kapcsolatának 
erősségét mutatja be.2 

 

26. táblázat: Ercsi város célrendszerének bels ő koherencia vizsgálata 

 

Ercsi népességmegtartó 
képességének javítása, a 

városi környezet és az 
elérhető települési 

szolgáltatások fejlesztése és 
a szegregáció csökkentése 
a lakosság életminőségének 

javítása érdekében 

A vállalkozóbarát 
üzleti környezet 

erősítése Ercsiben, a 
meglévő vállalkozások 
megerősödésének és 
újak letelepedésének 

tudatos 
támogatásával 

Vállalkozások és a lakosság 
számára is vonzó településkép 
kialakítása a közterületek 
fejlesztésével 

XX XXX 

A szegregáció csökkentése az 
érintett területek rehabilitációja 
révén 

XXX X 

A közszolgáltatások fejlesztése, a 
helyi társadalom megerősítése 

XXX XX 

A hálózatos infrastruktúra 
fejlesztése, az épületállomány 
energetikai és esztétikai 
korszerűsítése, megfelelő 
kihasználtság biztosítása mellett 

XXX X 

Munkahelyteremtő beruházások 
ösztönzése 

XX XXX 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A táblázatból látható, hogy a népességmegtartó képesség, valamint a városi 
környezet és infrastruktúra fejlesztésére fókuszáló átfogó cél erős kapcsolódást 
mutat a közszolgáltatások fejlesztésével és a helyi társadalom megerősítésével, 
továbbá a hálózatos és épület infrastruktúra fejlesztésével, és ugyancsak 
erőteljes kapcsolata a szegregáció csökkentésére utaló részcéllal. Emellett a 
másik két részcél esetében is közepes erősségű kapcsolódást érzékelünk.  

A vállalkozóbarát üzleti környezet megteremtése Ercsiben átfogó cél két 
részcélhoz kapcsolódik erőteljesen. „A munkahelyteremtő beruházások 
ösztönzése”, valamint a „Vállalkozások és a lakosság számára is vonzó 
településkép kialakítása a közterületek fejlesztésével a továbbfejlődésre képes 
helyi gazdaság megerősítése érdekében” részcél is tartalmaz olyan elemeket, 
melyek az átfogó cél teljesüléséhez szükségesek. A további részcélok közepes, 
illetve gyenge koherenciát mutatnak a második átfogó céllal. 

 

A korábbiakban bemutatott településfejlesztési elvek horizontális érvényesítése 
indokolt, mindezzel együtt termésteresen az elvek bizonyos célokhoz 
szorosabb illeszkedést mutathatnak.  

A hátrányos helyzet komplex kezelésének kívánalma a település elemi érdeke. 
Az elemzések és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a város társadalmi-
demográfiai, gazdasági és infrastrukturális problémái, hiányosságai komplex 
                                                           
2 xx: közepes koherencia; xxx: erős koherencia 
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egészet alkotnak, s e problémák megközelítése, hatékony orvoslása csak 
komplex megközelítés révén képzelhető el.  

A teljes tervezés elvét követve törekedni kell arra, hogy a részcélok teljesülése 
érdekében az optimális forrás abszorpció érvényesüljön, vagyis egyes 
fejlesztések az arra leginkább alkalmas operatív programból, illetve 
finanszírozási alapból jussanak támogatáshoz.  

A város és vonzáskörzete integrált fejlesztése hozzájárul a térségi szerepkörre 
vonatkozó jövőkép eléréséhez. A koncepció és az integrált településfejlesztési 
stratégia ennek megfelelően figyelembe veszi a város és térsége komplex 
társadalmi- gazdasági problémáit és olyan fejlesztési programok kidolgozását 
irányozza elő, mely szükség esetén különböző finanszírozási források igénybe 
vételére is lehetőséget teremt. 

Fentieken túl természetesen az átfogó célok és a részcélok megvalósulását 
támogató fejlesztések előkészítése és megvalósítása során figyelembe kell 
venni a társadalmi-, környezeti- és pénzügyi fenntarthatóság alapelveit. Ez 
utóbbi szempont különösen a gazdasági típusú beavatkozások esetében 
szükséges, hogy érvényesüljön.  

Kiemelt jelentőségű az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése, mely 
nem csupán a megvalósítás, de a stratégiai szintű tervezés és a projekt 
előkészítés során is hangsúlyt kell, hogy kapjon. 

 

3.3.2. A fejlesztési célok és prioritások értelmezé se az egyes 
településrészekre 

 

Amint azt korábban jeleztük, a település esetében 2 városrész került 
lehatárolásra, Ercsi és Sinatelep városrészek 

 

18. ábra: Ercsi és Sinatelep városrészek áttekint ő térképe 

           
Forrás: Saját szerkesztés 

A településrészek lehatárolása során nem törekedtünk a város több, 
funkcionális elkülönülő részre való felbontására, ezzel szemben a város 
egységes egészként kívánjuk kezelni. A település belterületéhez tartozó, 
azonban területileg elkülönülő Sinatelep különválasztása elhelyezkedése miatt 
indokolt. Ez a megközelítés hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztések 
megtervezése során Ercsit egységes egészként tudjuk kezelni, amit a város 
mérete is indokol. Az egyes területi szinten jelentkező és koncentrálódó 
beavatkozási szükségleteket akcióterületi szinten kívánja kezelni a város. 
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Ercsi városrész 

A városrész demográfiai és szociális jellemz ői 

Ercsi városrész lakossága a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2011-ben 7 
929 fő volt. A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 16,9% volt, mely 
megegyezik a városi szintű adattal. A 15-59 évesek aránya 62,2% volt, míg a 
60 év felettieké 20,9%. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 23,9% volt a városrészben. A felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 11,5%-ot tettek ki, 
mely kismértékben meghaladja a városi értéket. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül a városrészben 44,2% volt, ami megegyezik a városi 
értékkel, akárcsak a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül, mely mutató értéke a városrészben 17,1% volt 2011-ben. 

A városrészben 2011-ben 3 020 db lakást rögzített a KSH adatbázisa, ami az 
összes lakás 95,7%-a. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 2011-ben 
8,1% volt, ami kis mértékben meghaladja a városi értéket (7,9%). A komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6% 
volt, ez az érték ugyancsak kismértékben haladja meg a városi mutató értékét 
(6,4%). Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül ugyanakkor 6%, 
ami elmarad a városi értéktől (6,3%). 

 

A városrész közlekedési helyzete 

Ercsi közlekedési adottságait tekintve összességében kedvező helyzetben van. 
Különösen igaz ez a külső megközelíthetőségre, hiszen az M6-os autópálya 
elkészültével nemcsak Budapest, hanem Pécs irányába is megfelelőek a 
kapcsolatok. További előrelépést jelent az M8-as autópálya Dunaújvárostól 
délre található hídja, amely az alföldi területekkel teszi lehetővé a követlen 
közúti összeköttetést.  

A 6. sz. főút nyugati oldalán halad az Ercsit érintő Budapest–Pécs vasútvonal 
Budapest–Pusztaszabolcs közti elővárosi jellegű vonalszakasza, közvetlen és 
gyors kapcsolatot teremtve a főváros irányába. A Ferihegyi repülőtér mind 
vasúton, mind közúton könnyen elérhető. Közúton az M6-os és M0 autópályán 
mintegy 60 km-t kell autózni. 

A városrész központi közlekedési folyosója a 6-os főút belterületi szakasza 
(Rákóczi út), továbbá a Dózsa György út. A belterületi utak állapota jónak 
mondható, ugyanakkor Az összes úthálózatnak 50 %-a minősíthető csupán 
szilárd burkolatnak. 

 

Intézményellátottság 

A városrészben számos közigazgatási-, illetve egyéb funkciót ellátó intézmény 
működik. Itt található az Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u.), a 
Polgármesteri Hivatal (Fő u.), de orvosi rendelő, posta hivatal is működik a 
városrészben. 

A közösségi funkció kapcsán megemlítendő, hogy itt található a 
Nagyboldogasszony templom, míg a sport-rekreáció kapcsán a Sportcsarnok 
megemlítése szükséges. 
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A városrész gazdasági adottságai  

Ercsi gazdasága sokszínű, elsősorban a szolgáltatói szektorra épül. A város 
mellett található ipari területen több termelő üzem is működik. Ercsiben, az 
építőiparban, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban, valamint a szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenységet végző működő vállalkozások száma a 
maghatározó, míg a mezőgazdasági tevékenységet végző cégek száma igen 
alacsony. 

Jelenleg Ercsiben a SPAR, illetve a COOP partnerek működtetnek nagyobb, a 
szektorban működő családi vállalkozásoknak versenytársat jelentő egységet. A 
városban a turizmus elhanyagolható súllyal jelenik meg a helyi gazdaságban. 

 

A városrész funkcióellátottsága  

A városrészben minden jelentősebb funkció megtalálható. Meghatározó a 
lakófunkció, de a közösségi funkció is jelentősnek mondható. A városközponti 
funkció ugyancsak egyértelműen meghatározónak mondható, itt több alfunkció 
is elérhető (étterem, kiskereskedelmi üzlet, közösségi terek stb.). 

A városrészt alapvetően kiterjedt, gondozott zöldfelületek jellemzik, a 
városképileg jól tervezett parkok, pihenő övezetek és közösségi terek aránya 
ugyanakkor elenyésző. 

 

Sinatelep városrész 

A városrész demográfiai és szociális jellemz ői 

Sinatelep városrész lakossága a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2011-
ben 360 fő volt. A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 17,8% volt, mely 
kis mértékben meghaladja a városi szintű adatot. A 15-59 évesek aránya 64,4% 
volt, míg a 60 év felettieké 17,8%. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 26,7% volt a városrészben. A felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4%-ot tettek ki, mely 
jelentősen elmarad a városi értéktől. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül a városrészben 44,4% volt, ami kis mértékben meghaladta 
a városi értéket, akárcsak a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül, mely mutató értéke a városrészben 17,7% volt 2011-ben. 

A városrészben 2011-ben 135 db lakást rögzített a KSH adatbázisa, ami az 
összes lakás 4,27%-a. A városrészben az alacsony komfortfokozatú lakások 
aránya 2011-ben 2,2% volt, ami jóval alacsonyabb a városi értéknél (7,9%). A 
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 
1,6% volt, ez az érték ugyancsak elmarad a városi mutató értékétől (6,4%). Az 
egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül ugyanakkor közel duplája 
volt Sinatelepen (12,2%) a városi értéknek (6,3%). 

 

A városrész közlekedési helyzete 

A városrészt Adony irányába a régi 6-os főút köti össze Ercsivel. A városrész 
közösségi közlekedéssel a Volánbusz Budapest-Adony, illetve a Budapest-
Dunaújváros viszonylaton közlekedő járatával érhető el. 
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A városrészben található utcák lakó utcák, ennek megfelelően alacsony 
forgalmi terhelés jellemzi őket. 

 

Intézményellátottság 

A városrészben közszolgáltatást nyújtó intézmény nem található. 

 

A városrész gazdasági adottságai  

A városrészben csupán néhány gazdasági-szolgáltató tevékenységet folytató 
cég működik. Itt található a SINA Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. 
telephelye, illetve a városrészben működik egy élelmiszer, vegyi áru 
kereskedelemmel foglalkozó kisbolt is. 

 

A városrész funkcióellátottsága  

A városrész funkcióellátottsága rendkívül rossz, ami egyértelműen Ercsi 
közelségével, illetve a városrészben élők alacsony számával függ össze. A lakó 
funkció mellett lényegében minimális gazdasági funkció tekinthető 
meghatározónak Sinatelepen. 

Jelentősnek mondható zöldfelületek találhatóak a városrész területén, ezek 
ugyanakkor részbe elhanyagolt, nem közterületként funkcionáló parkok, 
zöldövezeti területek. 

 

Az alábbi táblázat összefoglaló módon mutatja be Ercsi egyes városrészeinek 
funkció ellátottságát3: 

 

27. táblázat: Ercsi városrészeinek funkció ellátott sága 

 FUNKCIÓ 

 Intézményi Közlekedési Gazdasági Rekreációs Lakó Városközpont 

Ercsi 
városrész 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Sinatelep X XX X X XXX - 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az alábbi táblázat a városi szintű részcélok és a városrészek közötti kapcsolat 
erősségét hivatott bemutatni. 

 

28. táblázat: A fejlesztési célok értelmezése az eg yes városrészekre 

 Ercsi városrész Sinatelep városrész 

Vállalkozások és a lakosság 
számára is vonzó településkép 
kialakítása a közterületek 
fejlesztésével 

XXX X 

A szegregáció csökkentése az 
érintett területek rehabilitációja 

XXX XXX 

                                                           
3 XX: kiegészítő funkció; XXX: domináns funkció 
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 Ercsi városrész Sinatelep városrész 

révén 

A közszolgáltatások fejlesztése, 
a helyi társadalom 
megerősítése 

XXX XX 

A hálózatos infrastruktúra 
fejlesztése, az épületállomány 
energetikai és esztétikai 
korszerűsítése, megfelelő 
kihasználtság biztosítása 
mellett 

XXX X 

Munkahelyteremtő beruházások 
ösztönzése 

XXX X 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A táblázatban az X-ek száma a kapcsolódás erősségét jelzi. Kijelenthető, hogy 
mindkét városrész esetében releváns mindegyik cél, a kapcsolódás erőssége 
azonban különböző.  

Ercsi városrész esetében mindegyik cél kapcsolódása igen erős, az egyes 
települési szinten meghatározott részcélok relevanciája tehát jelentős. 

Sinatelep esetében a legerőteljesebb hangsúly „A szegregáció csökkentése az 
érintett területek rehabilitációja révén” részcélon van, amely mellett „A 
közszolgáltatások fejlesztése, a helyi társadalom megerősítése” részcél is 
erőteljes. A további részcélok relevanciája kevésbé erős, de mindenképpen 
említést érdemlő. 

 

A fenti jellemzőket figyelembe véve az egyes városrészek esetében az alábbi 
terület specifikus célok meghatározása indokolt: 
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Ercsi városrész 

- V1: Vállalkozásbarát, a lakosság számára vonzó minőségi városi 
környezet kialakítása komplex fejlesztések megvalósításával 

- V2: Társadalmi-, és munkaerő-piaci integráció elősegítése, a helyi 
társadalom megerősítése a városrész népességmegtartó erejének 
növelése érdekében 

- V3: A közszolgáltatások minőségi fejlesztése, jobb elérhetőségének 
biztosítása 

 

Sinatelep városrész: 

- V4: A társadalmi integráció erősítése Sinatelepen komplex 
városrehabilitációs beavatkozásokkal 

 

Amint látható, Ercsi városrész esetében három, míg Sinatelep esetében egy 
városrészi cél került meghatározásra.  

 

3.4. A célrendszer illeszkedése az Európai Uniós, a  hazai 
és a megyei fejlesztési célokhoz 

 

Az alábbiakban összefoglaló módon bemutatjuk Ercsi fejlesztési céljainak, 
valamint a releváns európai Uniós célok továbbá a megyei fejlesztési célok 
közötti kapcsolódást. 

 
Átfogó cél 1: Ercsi népességmegtartó képességének j avítása, a városi 

környezet és az elérhet ő települési szolgáltatások fejlesztése és a 
szegregáció csökkentése a lakosság életmin őségének javítása érdekében 

 
 

Kapcsolódó Európai Uniós (EU2020 tematikus) célkit űzések: 
 

- 5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és - 
kezelés előmozdítása;  
- 6. a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása; 
- 7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 
megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
- 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 

 
Kapcsolódó hazai célkit űzés: A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 

- Az OFTK célkitűzései közül elsősorban a 4. átfogó célhoz – Térségi 
potenciálra alapozott, fenntartható térszerkezet – kapcsolódó alábbi specifikus 
célokkal határozható meg közvetlen kapcsolódás: 
 
- Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
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- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés 
- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 
 
Emellett az 2. átfogó célhoz - Népesedési fordulat, egészséges és megújuló 
társadalom – kapcsolódó alábbi specifikus célokkal is szoros kapcsolódás 
mutatható ki: 
 
- Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és 
sportgazdaság 
- Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom 
 

 
Kapcsolódó megyei célkit űzés (Fejér Megyei Területfejlesztési Program):  

 
Kapcsolódás mutatható ki „Az élhető környezet minőségének javítása, a 
meglévő erőforrások védelme a természeti és kulturális értékek megőrzésével, 
bemutatásával, a lakókörnyezet javításával továbbá a természeti erőforrások - 
hangsúlyosan a termőföld - védelmével” átfogó céllal, továbbá az ehhez 
kapcsolódó „Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, 
lakókörnyezet javítása” stratégiai céllal. 
 
 

 
Átfogó cél 2: A vállalkozóbarát üzleti környezet er ősítése Ercsiben, a 

meglév ő vállalkozások meger ősödésének és újak letelepedésének tudatos 
támogatásával 

 
Kapcsolódó Európai Uniós ( EU2020 tematikus)  célkit űzések:  

 
- 1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
- 3. a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) 
a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
- 4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban; 
- 8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 
mobilitás támogatása; 
- 10. az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő 
beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 
érdekében 

 
Kapcsolódó hazai célkit űzés: A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 

- Az OFTK célkitűzései közül elsősorban a 4. átfogó célhoz – Térségi 
potenciálra alapozott, fenntartható térszerkezet – kapcsolódó alábbi specifikus 
célokkal határozható meg közvetlen kapcsolódás: 
 
- Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 
- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés 
- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 
 
Emellett az 1. átfogó célhoz - Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági 
fejlődés – kapcsolódó Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –
ellátás specifikus céllal is szoros kapcsolódás mutatható ki. 
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Kapcsolódó megyei célkit űzés (Fejér Megyei Területfejlesztési Program):  

 
Kapcsolódás mutatható ki „A gazdasági vezető szerep megőrzése és további 
pozícióerősítés, kiegyenlített gazdasági fejlődés megvalósítása a versenyképes 
vállalatok támogatásával, a versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtésével valamint a periférikus és vidéki térségek felzárkóztatásával” 
átfogó céllal, továbbá az ehhez kapcsolódó „Versenyképes vállalatok 
támogatása”, illetve a „Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése” 
stratégiai célokkal. 

 
 

Részcél 1: Vállalkozások és a lakosság számára is v onzó településkép 
kialakítása a közterületek fejlesztésével 

 
 

Kapcsolódó Európai Uniós (EU2020 tematikus) célkit űzések: 
 

- 5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és - 
kezelés előmozdítása;  
- 6. a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása; 
- 7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 
megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
 

 
Kapcsolódó hazai célkit űzés: A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  
 

- Az OFTK célkitűzései közül elsősorban a 4. átfogó célhoz – Térségi 
potenciálra alapozott, fenntartható térszerkezet – kapcsolódó alábbi specifikus 
céllal határozható meg közvetlen kapcsolódás: 

 
- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 
 
- Ugyancsak kapcsolódás mutatható ki az 1 átfogó célhoz kapcsolódó  
- Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és – ellátás 
specifikus célkitűzéssel. 
 
Emellett a 3. átfogó célhoz - Természeti erőforrásaink fenntartható használata, 
értékeink megőrzése és környezetünk védelme – kapcsolódó alábbi specifikus 
céllal is szoros kapcsolódás mutatható ki: 
 
- 7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 
védelme 
 

 
Kapcsolódó megyei célkit űzés (Fejér Megyei Területfejlesztési Program):  

 
Kapcsolódás mutatható ki a „Természeti és kulturális értékek megőrzése, 
bemutatása, lakókörnyezet javítása”, továbbá a „Természeti erőforrások 
védelme” stratégiai célokkal. 
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Részcél 2: A szegregáció csökkentése az érintett te rületek rehabilitációja 

révén  
 
 

Kapcsolódó Európai Uniós (EU2020 tematikus) célkit űzések: 
 

- 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 
- 10. az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő 
beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 
érdekében 
 

 
Kapcsolódó hazai célkit űzés: A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 

- Az OFTK célkitűzései közül elsősorban a 4. átfogó célhoz – Térségi 
potenciálra alapozott, fenntartható térszerkezet – kapcsolódó alábbi specifikus 
célokkal határozható meg közvetlen kapcsolódás: 
 
- Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés 
 
Emellett az 2. átfogó célhoz - Népesedési fordulat, egészséges és megújuló 
társadalom – kapcsolódó alábbi specifikus célokkal is szoros kapcsolódás 
mutatható ki: 
 
- Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és 
sportgazdaság 
- Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom 
 

 
Kapcsolódó megyei célkit űzés (Fejér Megyei Területfejlesztési Program):  

 
Kapcsolódás mutatható ki „Az élhető környezet minőségének javítása, a 
meglévő erőforrások védelme a természeti és kulturális értékek megőrzésével, 
bemutatásával, a lakókörnyezet javításával továbbá a természeti erőforrások - 
hangsúlyosan a termőföld - védelmével” átfogó céllal, továbbá az ehhez 
kapcsolódó „Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, 
lakókörnyezet javítása” stratégiai céllal. 
 

 
Részcél 3: A közszolgáltatások fejlesztése, a helyi  társadalom 

megerősítése  
 
 

Kapcsolódó Európai Uniós (EU2020 tematikus) célkit űzések: 
 

- 4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban 
- 10. az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő 
beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 
érdekében 
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Kapcsolódó hazai célkit űzés: A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 

- Az OFTK célkitűzései közül elsősorban a 4. átfogó célhoz – Térségi 
potenciálra alapozott, fenntartható térszerkezet – kapcsolódó alábbi specifikus 
célokkal határozható meg közvetlen kapcsolódás: 
 
- Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés 
 

 
Kapcsolódó megyei célkit űzés (Fejér Megyei Területfejlesztési Program):  

 
Kapcsolódás mutatható ki a „Befektetés az emberekbe”, illetve a „Hálózati 
együttműködések fejlesztése”, továbbá a „Természeti és kulturális értékek 
megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása” stratégiai célokkal. 
 

 
Részcél 4: A hálózatos infrastruktúra fejlesztése, az épületállomány 

energetikai és esztétikai korszer űsítése, megfelel ő kihasználtság 
biztosítása mellett 

 
 

Kapcsolódó Európai Uniós (EU2020 tematikus) célkit űzések: 
 

- 5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és - 
kezelés előmozdítása;  
- 6. a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása; 
- 7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 
megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
 

 
Kapcsolódó hazai célkit űzés: A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 

- Az OFTK célkitűzései közül elsősorban a 4. átfogó célhoz – Térségi 
potenciálra alapozott, fenntartható térszerkezet – kapcsolódó alábbi specifikus 
céllal határozható meg közvetlen kapcsolódás: 

 
- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 
 
- Ugyancsak kapcsolódás mutatható ki az 1 átfogó célhoz kapcsolódó  
- Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és – ellátás 
specifikus célkitűzéssel. 
 
Emellett a 3. átfogó célhoz - Természeti erőforrásaink fenntartható használata, 
értékeink megőrzése és környezetünk védelme – kapcsolódó alábbi specifikus 
céllal is szoros kapcsolódás mutatható ki: 
 
- 7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 
védelme 
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Kapcsolódó megyei célkit űzés (Fejér Megyei Területfejlesztési Program):  

 
Kapcsolódás mutatható ki a „Természeti és kulturális értékek megőrzése, 
bemutatása, lakókörnyezet javítása”, továbbá a „Természeti erőforrások 
védelme” stratégiai célokkal. 
 

 
Részcél 5: Munkahelyteremt ő beruházások ösztönzése 

 
 

Kapcsolódó Európai Uniós (EU2020 tematikus) célkit űzések: 
 

- 1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
- 3. a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) 
a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;  
- 4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban; 
- 8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 
mobilitás támogatása; 
- 10. az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő 
beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 
érdekében 
 

 
Kapcsolódó hazai célkit űzés: A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  
 

- Az OFTK célkitűzései közül elsősorban a 4. átfogó célhoz – Térségi 
potenciálra alapozott, fenntartható térszerkezet – kapcsolódó alábbi specifikus 
céllal határozható meg közvetlen kapcsolódás: 
 
- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés 
- Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 
 
Emellett az 1. átfogó célhoz - Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági 
fejlődés – kapcsolódó Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –
ellátás specifikus céllal is szoros kapcsolódás mutatható ki. 

 
Kapcsolódó megyei célkit űzés (Fejér Megyei Területfejlesztési Program):  

 
Kapcsolódás mutatható ki a „Versenyképes vállalatok támogatása”, illetve a 
„Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése” stratégiai célokkal. 
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4. Kiinduló adatok a további tervezési 
feladatokhoz 

4.1. A stratégiához és a településrendezési eszközö k 
készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és 
környezeti adatok meghatározása 

 

Az eddig elkészült dokumentumok közül az ITS és a TFK megalapozó 
vizsgálata az, amely az alapkövét jelenti a teljes tervezési folyamatnak, egyben 
meghatározza azokat az adatokat, melyek keretet nyújtanak a 
Településfejlesztési Koncepció és az ITS kidolgozásához.  

A stratégia szakszerű kialakításához, a korábban elkészült dokumentumokkal 
való szerves kapcsolat megteremtéséhez szükséges számba vennünk azokat a 
mutatókat és tényszerű adatokat, melyek a teljes tervezési folyamaton keresztül 
jelen vannak, szilárd alapot teremtve a tervezésnek, valamint irányt mutatva a 
célok megfogalmazásának. E mutatók egyúttal lehetővé teszik a célokhoz 
illeszkedő projektek eredményességének mérését, alapját képezve egy 
komplex monitoring rendszernek. 

A táblázatban rögzített mutatók rögzítése során egyrészt törekedtünk a Terület- 
és Településfejlesztési Program indikátor struktúrájával, valamint Fejér Megye 
Integrált Területi Programjának mutatószám rendszerével való összhang 
megteremtésére, másrészt sor került város specifikus mutatók beazonosítására 
is. 

29. táblázat: A településfejlesztési koncepció célj aihoz rendelt mutatók 

Célok Releváns mutatók 

Átfogó célok  
Ercsi népességmegtartó képességének 
javítása, a városi környezet és az elérhet ő 
települési szolgáltatások fejlesztése és a 
szegregáció csökkentése a lakosság 
életmin őségének javítása érdekében  

• Elégedettség a települési 
környezet minőségével 

• Jobb közszolgáltatásokban 
részesülő lakosság 

A vállalkozóbarát üzleti környezet er ősítése 
Ercsiben, a meglév ő vállalkozások 
meger ősödésének és újak letelepedésének 
tudatos támogatásával  

• Teremtett munkahelyek 
száma 

• Támogatásban részesülő 
vállalkozások száma 

Részcélok  

Vállalkozások és a lakosság számára is vonzó 
településkép kialakítása a közterületek 
fejlesztésével  

• A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes 
hossza 

• Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

• Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek 

• Kialakított kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 
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A közszolgáltatások fejlesztése, a helyi 
társadalom meger ősítése 

• Primer energia 
felhasználás 

• Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást 
nyújtó szolgálatok 

• Helyi közösségi 
programokba bevont 
lakosság száma 

A szegregáció csökkentése az érintett 
területek rehabilitációja révén  

• A rehabilitált városi terület 
nagysága 

• Szociális 
városrehabilitációs 
programmal elért 
hátrányos helyzetű 
lakosság száma 

A hálózatos infrastruktúra fejlesztése, az 
épületállomány energetikai és esztétikai 
korszer űsítése, megfelel ő kihasználtság 
biztosítása mellett  

• A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes 
hossza 

• Kialakított kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

• Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek 

Munkahelyteremt ő beruházások ösztönzése 

• A fejlesztett vagy újonnan 
létesített iparterületek és 
ipari parkok területe 

• Az ipari területre betelepült 
vállalkozások száma 

• A természeti és a kulturális 
örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő 
támogatott helyszíneken 
tett látogatások várható 
számának növekedése 

• Klaszterben együttműködő 
vállalkozások száma 

 

4.2. A meghatározott területigényes elemek alapján,  
javaslat a m űszaki infrastruktúra f ő elemeinek térbeli 
rendjére, a terület-felhasználásra irányuló 
településszerkezeti változtatásokra 

Ercsi város településszerkezeti terve az alábbi követelményeket és általános 
alapelveket rögzíti: 

„A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 
lehetőségét és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek 
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki 
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli 
kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos 
vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési 
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terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása vagy legalább 
szinten tartása mellett.” 

Az alábbiakban kiemeljük a tervezett fejlesztések vonatkozásában leginkább 
releváns elemeket. 

 

- Közlekedési hálózatok és létesítmények 

A városközpont és az egész település tehermentesítése kapcsán 
tanulmánytervben kell meghatározni a lehetséges úthálózat-fejlesztési elemeket 
és azok következményeit. 

Az intézmények és a városközpont területén parkolásra alkalmas területeket 
kell kijelölni. 

Az idegenforgalmi fejlesztésekhez kapcsolódóan a kerékpár-hálózat és a kikötő 
fejlesztésére is figyelmet kell fordítani. 

A városközponttól a Rába patak által elvágott területek kapcsolatát híd 
építésével javasolt javítani. 

 

- Beépült és beépítésre szánt területek 

A településszerkezeti terv kijelöli a belterületbe vonásra kijelölt, lakóterület 
fejlesztésre szánt részeket a Váli úti dűlőnél, valamint Sinatelepnél. 

Meghatározza a lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt területeket a jelenlegi 
belterületi határon belül. Ezek között érdemes kiemelni a volt sportpálya 
területének egy részét (hrsz 2450), valamint a laktanya részén kijelölt két 
területet, amelyek mellet feltárásra kijelöli a Tótlik északi és nyugati részét is.  

A terv meghatározza a gazdasági területként belterületbe vonásra javasolt 
részeket. Ez alapvetően az ipari park (ipari terület) meglévő és bővítési területét 
jelenti. Ugyancsak nevesítésre kerül a cukorgyár területéhez csatlakozó terület. 

 

- Gazdaságfejlesztés 

Gazdaságfejlesztési területként meghatározásra kerül a volt cukorgyár területe, 
valamint a Rába patak és Battai út közti terület a jelenlegi belterületi határon 
belül. A jelenlegi belterületi határon kívül a Martonvásári út északi és déli oldala 
kerül kijelölésre e célra. 

 

- Településközpont 

A szerkezeti terv kijelöli a településközpont vegyes területként fejlesztés céljára 
meghatározott belterületi részeket. Itt fontos hangsúlyozni, hogy e célra 
nevesítésre kerül a 6-os út belterületi szakasznak középső része mellett a 
vasútállomás melletti terület és a volt laktanyák egy része is. 

 

- Zöldterület 

A terv zöldterületi bevonásra javasolja a Duna-parti területsáv Rába pataktól 
északra lévő részét. 
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Különleges fejlesztési területként kerül megnevezésre Sinatelepen a volt 
majorban lévő kastély és környéke.  

 

- Értékvédelem 

A szerkezeti terv kiemeli, hogy az országos műemléki védelem alatt álló 
épületek és létesítmények védelméről a települési eszközökkel is gondoskodni 
kell. Kiemeli, hogy helyi védelmet kell biztosítani a külön rendelettel helyi 
védelem alá helyezett épületek és objektumok számára. 

Meghatározza a településhez kapcsolódó, védendő táji és természeti értékeket. 

 

- Közm űvek 

A dokumentum felhívja a figyelmet, hogy a közművek telepítésekor a 
gazdaságos terület-felhasználásra, az esztétikai követelmények betartására. 
Kiemeli, hogy beépítésre szánt terület hasznosítása csak teljes körű 
közművesítés esetén lehetséges, emellett a település bel- és külterületén a 
kommunális szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedhető meg. 

Új villamosenergia hálózat helyi védelem alatt álló területeken csak felszín alatt 
építhető ki, erre a város egyéb területein is törekedni kell. 

 

4.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. (IX.5.) Kt. számú 
rendelete szabályozza a város építészeti örökségének helyi védelmét. 

A városban található műemlékek és műemléki együtteseket mutatja be alábbi 
táblázatunk. 
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30. táblázat: M űemlékek és m űemléki környezetként azonosított értékek 

Törzsszám  Azonosító  Cím Név Védelem Helyrajzi 
szám 

10814 13248 Fő utca 33. plébániaház Műemlék 26 

10814 13249 Fő utca 33. melléképület Műemlék 26 

10814 13250 Fő utca 33. 
utcai kerítés és 

támfal 
Műemlék 26 

9478 13253 
Kápolna-

dűlő Szapáry-kápolna Műemlék 0281 

9478 13254 Kápolna-
dűlő 

Eötvös-obeliszk Műemlék 0281 

11158 13585 
Cukorgyári 

út 3. 

Cukorgyári kápolna 
(Szent Erzsébet) 

műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1759/1, 
1759/3, 
1759/31, 
1759/36, 
1759/39, 
1759/40 

11184 15221 
Angolkert 
utca 32. 

gazdasági 
épületmaradványok 

Műemlék 
(nyilvántartott) 

93/1, 
93/2 

10844 15233 
Villanytelep 

utca 
kosáríves 

gyalogkapuk 
Műemlék 
[tartozék] 

124 

9478 22081   

Szapáry-kápolna és 
Eötvös-obeliszk ex-

lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

0280/6, 
0280/8, 
0274/8, 
0276, 
0282 

1628 22082   
v. Eötvös-kúria ex-

lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

66, 67, 
69, 70, 

77, 93/2 

10814 22083   

Római katolikus 
plébániaegyüttese 
ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 
környezet 

58, 59, 
60, 61, 

24, 27, 1, 
193, 194, 
2/1, 25 

1630 22084   

R. k. templom 
(Nagyboldogasszony) 

ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

194, 195, 
196, 2/1, 
2/2, 201, 
208, 210, 
268, 269, 
270, 3, 5, 
6, 23, 24, 

25, 26 

1631 22085   
Nepomuki Szent 

János-szobor ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1, 194, 
195, 196, 
2/2, 201, 
208, 210, 
268, 269, 
270, 3, 5, 
6, 23, 24, 

25, 26 
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10844 22086   
Magtár ex-lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

123/1, 
123/2, 
125, 

132/7, 
2471/1, 
2474, 
2479, 
2490, 
2491, 
2492 

1628 3620 
Eötvös 

József u. 
33. 

v. Eötvös-kúria Műemlék 68 

1630 3622 
Templom 

tér 
R. k. templom 

(Nagyboldogasszony) 
Műemlék 1 

1631 3623 
Templom 

tér 
Nepomuki Szent 

János-szobor 
Műemlék 2/1 

9478 3619 
Kápolna-

dűlő 
Szapáry-kápolna és 

Eötvös-obeliszk 
Műemlék 0281 

10814 3621 Fő utca 33. 
Római katolikus 

plébániaegyüttese 
Műemlék 26 

10844 3624 
Villanytelep 

utca 
Magtár Műemlék 124 

11158 11673 
Cukorgyári 

út 2. 
Cukorgyári kápolna 

(Szent Erzsébet) 
Műemlék 1759/2 

11184 11674 
Eötvös 
utca 32. 

Szapáry-Wimpffen-
kúria 

Műemlék 
(nyilvántartott) 

93/1, 
93/2 

Forrás: Forster Központ adatszolgáltatás 

 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az egyes műemlékek és környezetük 
legfontosabb jellemzőit. Az épületek és környezetük sok esetben igen rossz 
állapotban van, jelentős felújítást igényel. 

 

Cukorgyári kápolna (Szent Erzsébet)  

Az Ercsi Cukorgyár építtette a munkáskolónia mellett a sokszögzáródású 
szentéllyel szabadon álló egyhajós, torony nélküli neogótikus kápolnát, melyet 
mintába rakott, színes, Zsolnay majolikacseréppel fedett nyeregtető fed. 
Tervezte Frank Ágoston és Goszleth Lajos. Stílusban tartott berendezése ép. A 
színes üvegablakok Róth Miksa művei. 

Szapáry–Wimpffen-kúria  

A település központjától D-re, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, 
nyeregtetős épület. Az utca felől falazott kerítés, É- felől falazott támfal 
határolja, D-felől romos gazdasági épületmaradványok. Homlokzatain néhány 
kőkeret, egyszerű holker párkány. Régebbi, Ny-i szárnyának udvari homlokzata 
előtt árkádíves, mellvédes, ÉK-i, újabb szárnyának udvari homlokzata előtt 
vízszintes záradékú, mellvédes, beüvegezett tornác húzódik, középtengelyében 
két pillérre támaszkodó, timpanonos lezárású portikusz áll. A nagyobb részt 
kéttraktusos, régebbi, barokk szárnyban stukkópárkányos boltozat, az újabban 
síkmennyezetes helyiségek. A birtok 1650 óta volt a Szapáry család birtokában. 
Az ő birtoklásuk idején, a 1757 körül épülhetett a kúria régebbi szárnya, 
melyhez a birtokot az 1845-ös években megvásároló br. Sina Simon 
építtethette az újabbat. 1876-ban öröklés révén Sina Anasztázia és férje gr. 
Wimpffen Viktor szerezte meg. Örököseik bírták 1945-ig, mikor 
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szükséglakásokat alakítottak ki benne. Jelenleg az épület és egykori kertje 
jelenleg igen rossz műszaki, esztétikai állapotban van. 

Eötvös-kúria 

D-i szárnyával az utcavonalon álló, U alaprajzú, részben alápincézett, 
földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. Homlokzatai tagolatlanok, bejárata az 
udvar felől nyílik. Az utcai főszárny udvari homlokzata előtt beüvegezett tornác, 
az egyes helyiségek között szélesre átalakított, íves záradékú nyílások. 
Síkmennyezetes belső terek, múzeum céljára átalakítva. Részben 19. század 
első felei nyílászárók és kályhák. A birtok br. Eötvös Ignác felesége, született 
Lilien Anna révén került a családhoz 1828-ban s feltehetőleg ő építtette a kúriát 
1830 körül (Miks Ferenc építőmester). 1845-ben br. Sina Simon vásárolta meg. 
1876-ban öröklés révén Sina Anasztázia és férje gr. Wimpffen Viktor szerezte 
meg. Örököseik bírták 1945-ig. Helyreállítva: 1988-ban. Jelenleg az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Eötvös József Emlékmúzeuma, könyvtár és 
öregek napközi otthona működik benne. 

R. k. plébániaház  

Település központjában, széles telken, kerítésfallal összekapcsolt, 
hosszoldalával az utcavonalon álló, L- és téglalap alaprajzú épületek. A téglalap 
alaprajzú, korábbi plébánia épületföldszintes, kontyolt-, utcai homlokzatán 
csonkakontyolt nyeregtetős. A két épület között magas, falazott kerítésben 
kőkeretes barokk gyalogkapu. Az L alaprajzú épület részben alápincézett, 
földszintes, kontyolt nyeregtetős. Főhomlokzatán magas lábazatra állított, 
lizénákra támaszkodó, körbefutó profilos főpárkány, könyöklős, szalagkeretes 
ablakok. Felülvilágítós, félköríves záradékú bejárata az utcai fő- és a 
mellékszárny határán, az oldalhomlokzaton nyílik. A főszárny udvari 
homlokzatán beüvegezett, szegmentíves, mellvédes tornác, az 
oldalhomlokzatok nyílásai keretezetlenek. Földszinti terei síkmennyezetesek, 
részben 18. század második felei nyílászárók. A főépület belül erősen felújított. 
Nagyobb felújítása 1964-ben és 1989-ben volt. 

Ötvös-Szapáry- kápolna és Eötvös-obeliszk 

Település külterületén, a várostól É-ra, szabadon álló, keletelt, egyhajós, 
félköríves szentélyzáródású, íves oromzatú, a szentély felé kontyolt nyeregtetős 
kápolna. Homlokzatait magas lábazatra állított lizénák és profilos főpárkány 
tagolja. Dongaboltozatos hajója alatt kis kripta. A kápolnát, feltehetően Ercsi-Éty 
elpusztult középkori falu templomának helyén, gr. Szapáry Júlianna építtette 
férje, br. Lilien József temetkezési helyéül 1828-ban, majd végakaratának 
megfelelően Eötvös Józsefet is ide temették el 1871-ben.  

A szentély mögött a temetőből ide helyezett, hasáb alakú talapzatra állított 
feliratos obeliszk áll, rajta Eötvös József domborművű arcképe (1879, építész: 
Ybl Miklós, szobrász: Szász Gyula). Eötvös József hamvait 1968-ban, a 
városban álló Eötvös-szobor alá helyezték át.  

A kápolnával azonos hrsz.- on a Duna-parton, a Duna felé nyitottan épült ún. 
Lourdes-i kápolna áll. A nyitott téglaépítmény poligonális záródású, bent 
félköríves, félkupolával fedett. Épült 1788-1790 között. 

R. k. templom (Nagyboldogasszony) 

Település központjában, kis dombon, szabadon álló, egyhajós, szegmentíves 
szentélyzáródású, homlokzati tornyos templom, a szentély felé kontyolt 
nyeregtetővel. A toronytest a homlokzati főpárkány és attika fölé, a kővázákkal 
díszített sarkok felőli íves átmenettel emelkedik ki, harangszintje fölött 
órapárkány és alacsony fémsisak. Bejárata két, a szinteket átfogó óriáspilaszter 
között nyílik, gazdag barokk architektúra keretezés fölött a Szapáry család 
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kőcímere, fölötte vele azonos nagyságú karzatmegvilágító ablak, kétfelől 
szoborfülkék kővázákkal és sarokpilaszterek. Domború és homorú ívű 
főpárkánnyal koronázott, erőteljes, pilaszterekkel tagolt falpilléreken nyugvó 
csehsüveg boltozatos hajó, orgonakarzata dongaboltozatos, balluszteres 
mellvéddel és kovácsoltvas ráccsal, a szentély félkupolával fedett, gazdag 
architektúrájú oratórium szintekkel. A templom közelében: az 1166-ban alapított 
és elpusztult Szent Miklós apátság román kori faragványaiból összeállított 
emlék, készült 1996-ban. 

Nepomuki Szent János-szobor 

Az r. k. templom (trsz.: 1630) körüli magaslaton, párkányfejezetes talapzaton 
álló szobor. A szentet felhőkön állva, papi ornátusban, a karjaiban tartott 
korpuszos keresztre nézve ábrázolja. Restaurálva 1994-ben. Állították a 18. 
század második felében. Az eredetileg festett szobor a Szapáry–Wimpffen-
kúria (trsz.: 11184) parkjából került ide. 

Magtár 

A település központjában, utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, háromszintes, a 
tetőtérben további két szinttel bővített, nyeregtetős magtárépület. Homlokzatait 
szintenkénti profilos párkány, lizénák közötti faltükrökben fekvő, téglalap alakú, 
vakolatkeretes magtárablakok és magas oromfalak jellemzik. Tetősíkján, két 
szinten szellőzőnyílások. Belsejéből a szinteket kibontották, csupán a padlástéri 
maradt meg. Udvar felől két kosáríves kapu, egyiken az építés 1757-es 
évszáma. 

 

A következő táblázat a helyi védelem alá helyezett építészeti értékeket sorolja 
fel. 

31. táblázat: Helyi védelem alá helyezett építészet i értékek 
 Hrsz.  Cím Védett érték megnevezése  

1. 897 Szt. István u. 2 Tűzoltótorony 

2. 985 Dózsa Gy. u. 32 Református Templom 

3. 270 Kossuth Lajos utca 17 
Iskola, eredetileg Római katolikus volt 

zárda 

4. 166/3 Duna-parti sétány I. világháborús emlékmű 

5. 166/3 Duna-parti sétány II. világháborús emlékmű 

6. 919 Eötvös tér Báró Eötvös József szobra 

7. 78 
Eötvös J. u. és Bajcsy-

Zs. u. sarka 
II. Lajos emlékhely 

8. 240 Mártírok útja 
Bosnyák Nepomuki Szent János 

szobor 

9. 23 Templom tér Millecentenáriumi emlékmű 

10. 977 Március 15. tér 1848-as emlékmű 

11. 0236  Gróf Wimpffen Frigyes kereszt 

12. 030 Bajcsy Zs. utca Vörös köröszt 

13. 1083 Esze Tamás u. 10-14. Merengő, bronzszobor 

 

Az alábbi táblázat a helyi védelem alá helyezett egyéb építmények, műtárgyak 
felsorolását tartalmazza. 
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32. táblázat: Helyi védelem alá helyezett egyéb épí tmények, m űtárgyak 

 Hrsz.  Cím Védett érték megnevezése  

1. 114 Jászai Mari u. Régi víztorony 

2.   Nagyhíd 

3.   Kishíd 

4.   Komp-híd 

5. 166/3 Duna-parti sétány 
Vízenjárók és a Duna áldozatainak 

emlékműve 

6. 919 Eötvös tér Kisvonat és lámpa 

7. 923 Szt.István tér Szent István Korona emlékmű 

8. 1 Templom tér Római határkő 

9. 1 Templom tér Templom téri kereszt 

10.   Kápolnai úti kőkereszt 

11.  Villanytelep utca eleje Címer emlékmű a címerparkban 

12.  Sinatelep Útmenti kereszt 

13.  Hadak útja Kerekes kút 

14.  
Szent István út végétől a 

Bajcsy-Zs. út. végéig Macskakő út 

15.  Fő u. Plébánia előtti lépcső 

16.   
Cukorgyár épületei (az ipari és 

lakóépületek együttesen) 

17.  Sinatelep Sinatelepi kúria 

18.   
Dombormű az Egészségügyi 

Központban és Napfény Óvodában 

19.  
Rákóczi Ferenc út és 
Jókai Mór utca sarka 

Malom épület 

Forrás: Önkormányzati adatok 
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33. táblázat: Régészeti lel őhelyek 

Azonosító  Lelőhelyszám  Név Védelem HRSZ 

32234 1 
Göböljáráspuszta 
- Bolondvár 

fokozottan 
védett 

03/11, 018/2, 0184/1, 02, 
014 

21855 2 
Bajcsy-Zsilinszky 
út 

szakmai 183, 134, 25 

21856 3 Vízvári utca szakmai 264/2, 265, 266 

34280 4 Ipari park szakmai 08, 09, 022/4, 020/2, 2830 

38737 5 M6/56/Fejér szakmai 

0204/15, 0204/18, 0204/29, 
0204/22, 0204/30, 0204/31, 
0204/32, 0204/26, 0204/2, 
0204/25, 0204/11, 0196/2, 
0189/5, 0189/6 

38738 6 M6/57/Fejér szakmai 
0206/1, 0206/6, 0206/7, 
0206/8, 0206/9, 0206/10, 
0206/11, 0206/14, 0202 

48250 9 Nagytói-dűlő szakmai 0186/3, 0186/1, 0186/2 

57203 10 
Hegyoldal - Alsó-
dűlő I. 

szakmai 
0189/6, 0191/25, 0191/24, 
0190 

57554 11 Váli-víz 2. szakmai 

0144/54, 0144/55, 0144/56, 
0144/57, 0144/58, 0144/59, 
0144/60, 0144/61, 0144/62, 
0144/63, 0144/64, 0144/65, 
0144/14, 0144/15, 0144/16, 
0144/17, 0144/18, 0144/19, 
0144/20, 0144/21, 0144/22 

66935 16 Cukor-hegyi-dűlő szakmai 

0146/13, 0146/14, 0146/15, 
0146/16, 0146/17, 0184/1, 
0146/1, 0146/10, 0146/11, 
0146/12, 0146/9 

66937 17 Malontai dűlő D szakmai 0194/12, 0194/8 

72941 18 
Duna-melléki-
dűlő 

szakmai 077/1, 076/1 
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74239 19 Limesút szakmai 

0135, 0134, 0161, 0163, 
0164/3, 0167, 0159/1, 
0158, 0157/1, 0159/2, 
0159/5, 0159/4, 0164/2, 
0164/20, 0157/21, 0160, 
0157/22, 0157/18, 0157/11, 
0171/19, 0171/16, 0164/21, 
0157/10, 0157/9, 0157/8, 
0157/7, 0157/6, 0164/15, 
0164/14, 0164/16, 0164/17, 
0164/18, 0164/13, 0171/18, 
0170, 015/2, 0136, 0263/2, 
0277/6, 0277/2, 0268, 
0263/3, 0269, 0270/4, 
0270/3, 0278, 0151/6, 
0151/5, 0164/10, 0164/9, 
0164/11, 0164/12, 0162/1, 
0164/4, 0164/5, 0164/6, 
0164/7, 0164/8, 2058, 
1758/1, 2418/3, 2406/2, 
2453, 2454, 2409/1, 
2408/2, 2408/1, 2407/2, 
2407/1, 2411, 2409/2, 
2412/5, 2412/2, 2412/3, 
2412/4, 2418/2, 2412/6, 
2416/1, 2415, 2413, 
2418/5, 2414, 2416/3, 
2418/4, 1483, 1484/1, 
1486, 1495/1, 1487/1, 
1487/2, 1490, 1491, 1494, 
1496, 1498, 1471, 1475, 
1472, 2387/1, 2388/1, 
2390/1, 2389/1, 2386/1, 
2385/1, 1050/1, 2419/2, 
2419/4, 2419/1, 2420/1, 
2393/2, 2392, 1049/1, 
1021, 2391/1, 1053/1, 
1052/1, 1051/1, 1054/2, 
2393/3, 1062, 1063, 1020, 
1056/1, 1055/1, 1061, 
1058/1, 1057/1, 1067, 
1068, 1069, 1070/1, 1079, 
1166, 1167/1, 1167/2, 
1169, 1173/3, 1173/4, 
1173/5, 1209, 1210, 1211, 
1213/2, 1214/2, 1217/3, 
1218/1, 1218/2, 1225, 
1230, 1231/1, 1231/2, 
1232/2, 1233/2, 1234/1, 
1234/3, 1234/4, 1235, 
1236, 1237, 1238, 1239, 
1266, 1267/2, 1268, 1269, 
1304, 1305, 1306, 1307/1, 
1307/4, 1307/5, 1308/1, 
1309, 1310/4, 1311, 1312, 
1314, 1315, 1317, 1318, 
1319, 1320, 1321, 1322, 
1323, 1324, 1325, 1326, 
1327, 1328, 1329, 1330/1, 
1330/2, 1330/4, 1331, 
1352/1, 1352/2, 1352/3, 
1368, 1369, 1370/34, 1371, 
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1450, 1451/2, 1452/1, 
1452/2, 1453/1, 1453/2, 
1454/1, 1454/2, 1455, 
1456, 1457, 1458, 1459/1, 
1459/2, 1460/1, 1461, 
1462/1, 1463, 1464, 1465, 
1466, 1467, 1468, 1469, 
1470, 1474/1, 1474/4, 
1476, 1477, 1499, 1504/1, 
1504/2, 1505/1, 2381, 
2382/1, 2383/1, 2384/1, 
2393/4, 2394/1, 2394/4, 
2394/5, 2394/6, 2416/4, 
2417, 2419/3, 2424/1 

77583 20 Osztonok-dűlő szakmai 

0280/17, 0280/8, 0280/21, 
0280/12, 0280/14, 0280/13, 
0280/15, 0274/7, 0274/8, 
0276, 0280/20, 0280/19, 
0280/18 

62566 21 Matrica 5. burgus szakmai 0112 

38652 22 M6/55/Fejér szakmai 0186/1, 0186/2, 0186/3 

82531 23 Csonka földek szakmai 0238/11, 0238/12, 0238/13 

82533 24 Káros-tó partja szakmai 

1759/61, 0223, 0224/12, 
0225/6, 0225/7, 1759/62, 
1759/63, 1759/59, 1759/58, 
0233/3, 0233/2, 0225/4, 
0226, 0225/3, 0233/1, 
0227, 0232, 0231/1 

82535 25 Kovács-sziget szakmai 0215/7 

84775 26 Osztonok- dűlő szakmai 0282 

85595 27 
Sinatelepi 
gazdaságtól 
Keletre 

szakmai 0112 

Forrás: Forster Központ adatszolgáltatás 

 

Magyarország esetében 10 helyszín szerepel a világörökségi várományos 
listán, melyek között van a római limes magyarországi szakasza (a Ripa 
Pannonica) is. Fejér megye területén a római limes magyarországi 
szakaszának világörökség-várományos területeivel Adony, Baracs, 
Dunaújváros, Ercsi, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs és Rácalmás települések 
érintettek. 
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4.4. Javaslatok az örökség védelmére és az örökségi  érték 
alapú, fenntartható fejlesztésére 

A város esetében az örökség védelmére különös hangsúlyt kíván helyezni Ercsi 
az elkövetkező időszakban. Amennyiben támogatási szempontból kedvező 
körülmények állnak elő, a város több, az elmúlt időszakban leromlott állapotú 
építészeti emlék megújítását is tervezi. Ki kell azonban emelni, hogy az érintett 
épületek hasznosítása és fenntartása is lényegi kérdés, amelyről a településnek 
hosszú távon gondoskodnia szükséges.  

Az elkövetkező évek során több, országos védelmet élvező építészeti érték 
megújítását is tervezi Ercsi. Ezek között kell megemlíteni a Szapáry–Wimpffen-
kúria romos épületét és a környezetében található kertet. Bár jelenleg mindkettő 
igen rossz műszaki, esztétikai állapotban van, ugyanakkor mind építészetileg, 
mind történeti szempontból jelentős emlék és érték, ezért az önkormányzat 
felújítását és hasznosítását tervezi, az elképzelések szerint a Mária 
Zarándokúthoz kapcsolódó turisztikai elemként. 

Talán a Szapáry–Wimpffen-kúriánál is rosszabb állapotban van az Eötvös 
kápolna. Az épület romos állapota és rendezetlen környezete egyaránt a 
felújítást sürgetik. Az önkormányzat tervei szerint kedvező feltételeket 
jelentene, ha a Mária Zarándokúthoz kapcsolódva nyílna lehetőség az Eötvös 
kápolna és környékének környezetrendezésére, Mária kert és közösségi tér 
kialakításával. 

A térség és a város szempontjából is kiemelkedő fontossággal bírhat a LIMES 
programhoz való csatlakozás. 

 

 

Ercsi, 2016. április 26.     

 

 Győri Máté  

polgármester  
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• Bevezetés 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város 
középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében 
tervezett tevékenységeket határozza meg az önkormányzat által jóváhagyott 
jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. 

Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 
év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. 

Ercsi Városa korábban nem rendelkezett Integrált Városfejlesztési Stratégiával 
(IVS), ennek megfelelően jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) új 
dokumentum, nem a korábbi IVS felülvizsgálata.  

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete már a település gazdasági 
programjának elfogadásával kinyilvánította abbéli szándékát, hogy 
elkészíttesse az ITS-t: az „Önkormányzat elengedhetetlennek és rendkívül 
fontosnak látja egy ilyen alapos dokumentum elkészítését, ami vezérfonalként 
szolgálhat a város fejlesztésére vonatkozó törekvéseinkben és megléte a 
megjelenő pályázatok elbírálásánál is előnyt jelent.”4 

Fontos az ITS elkészítése abból a szempontból is, hogy a város – bár az elmúlt 
időszakban is aktívan ténykedett az EU-s források megfelelő felhasználása 
érdekében – érzékelte a változásokat, melyek a városfejlesztés és 
általánosságban az Uniós forrásfelhasználások terén országos és nemzetközi 
szinten történtek. Az alábbiakban kiemeljük a legfontosabb, az ITS kidolgozását 
is befolyásoló külső és belső tényezőket: 

Belső tényezők változásai: 

• az elmúlt időszakban a városban folytatódtak, illetve felerősödtek egyes 
társadalmi-gazdasági folyamatok, egyértelműen érződtek a gazdasági 
világválság hatásai, kedvezőtlen demográfiai és munkaerő-piaci folyamatok 
alakultak ki és váltak tartóssá;  

• a város térségi szerepe változott, egyes területeken visszább szorult, míg 
más területeken megerősödött; a járási rendszer kiépülése Ercsi számára 
együtt járt egyes – alapvetően a kistérségi – térségi szerepkörök 
elvesztésével; 

• Ercsinek új kihívásokra kell válaszolnia: a csökkenő népesség, az oktatási 
intézmények alacsony kapacitás kihasználtsága, a foglalkoztatottak jelentős 
részének ingázása csak néhány tényező azok közül, melyek a fejlesztések 
mellett szólnak; 

• a város egyes területein tapasztalható szegregációs folyamatok 
beavatkozást igényelnek. 

                                                           
4 Ercsi Város Gazdasági Programja és Fejlesztési Terve – 2015-2020 (18. oldal) 

Előzmények 

Stratégia 
felülvizsgálat 
indokai 
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• A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkeztek bizonyos 
változások, illetve megfogalmazásra kerültek a 2014-2020-as időszakra 
vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések.  

o az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes 
eljárásrendi elvárásait a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 
szabályozza; 

o elfogadására kerültek egyes országos fejlesztési és rendezési 
dokumentumok, mint a tervezési kereteket meghatározó 
alapdokumentumok: Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, valamint az 
Országos Területrendezési Terv (OTrT); 

o az OFTK kiemelten kezeli a városfejlesztés kérdését: az 
országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszere és a középtávú 
(2020-ra vonatkozó) célok megfogalmazásakor foglalkozik a 
városhálózat szerkezetének alakulásával, a városfejlesztés 
nemzeti prioritásainak felvázolásával, 

o az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos 
vidéki értékeit megőrző, azokra építő fejlesztését, 
felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és 
infrastrukturális fejlesztéseket; kulcsfontosságúnak tartja, a 
vidéki települések népségmegtartó erejének erősödését, az 
agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki foglalkoztatást 
biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági 
diverzifikációt, a helyi gazdaság megerősítését; 

o az elmúlt években sor került a megyei területfejlesztési 
koncepciók és programok felülvizsgálatára, megalkotására;  

• Kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának 
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei, eljárásrendjei és az 
ezekhez kapcsolódó jogszabályok: 

o Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést, mint fölérendelt cél szem 
előtt tartva az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a 
foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás 
és a klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván 
megvalósítani a kohéziós politika eszközrendszerén keresztül. A 
kohéziós politika megvalósítását célzó un. közös 
rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a 11 tematikus 
célkitűzést, melyek támogatásával a kohéziós politika hozzájárul 
az EU 2020 céljaihoz. 

o Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó Stratégiájában kiemelt 
figyelmet kap a városok fejlesztése. Az ERFA prioritásainak 
mindegyike megvalósítható városi környezetben, a rendelet 
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azonban kifejezetten városi problémák kezelésére irányuló 
beruházási prioritásokat is meghatároz. 

o az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is 
elfogadásra került Magyarország Partnerségi Megállapodása 
(2014. szeptember), amelyben Magyarország a 2014-2020 
időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat 
és kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően 
meghatározzák az Európai Strukturális és Beruházási Alapok 
forrásainak eredményes és hatékony felhasználásának hazai 
feltételeit; 

o a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén 
kidolgozásra kerültek a következő támogatási időszak Operatív 
Programjai; 

o az Operatív Programok közül a városok számára az egyik 
legjelentősebb forrásokat tartogató Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP); a TOP forrásainak 
lehető legnagyobb mértékű felhasználása Ercsi számára kiemelt 
célkitűzés. 

A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi 
felépítését: 

• a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről és egyes településrendezési jogintézményekről tartalmi 
elvárásai; 

• a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. 
január 28.) tartalmi javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai segítik. 

A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, 
helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat 
előzte meg.  

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, 
tendenciákra támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi 
és gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégia alkotás 
számára meghatározva a város és városrészek legfőbb erősségeit, 
gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. 

A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a 
KSH 2011. évi Népszámlálás eredményeire, mind a városi, mind a városrészi 
elemzések során, valamint a település részéről szolgáltatott adatokra.  

A központi elvárásokon, módszertani segédleteken és adatszolgáltatásokon túl 
az ITS készítői építettek a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő 
partnerségi lépések (szakmai konzultációk, munkacsoport ülések, workshopok) 
keretében felmerült információkra.  

Az ITS szakmai-
tartalmi 
felépítését 
meghatározó 
dokumentumok 
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• Helyzetelemzés összefoglalása 

A városi szint ű helyzetelemzés összefoglalása 

2015 decemberében elkészült és elfogadásra került Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 497/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozatával az „Ercsi város 
településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési 
stratégiájának megalapozó vizsgálata” című szakmai dokumentum. A 
következő fejezetben témakörökre bontva bemutatjuk az elemzés fontosabb 
megállapításait. 

 

A település térségi szerepköre kapcsán megemlítendő, hogy amellett, hogy 
naponta közel 2000 lakos ingázik más településre dolgozni, Ercsibe is 
viszonylag jelentős számú foglalkoztatott ingázik más településekről (478 fő). 
Az eljáró lakosok miatt azonban az ingázási mutató értéke (mely azt fejezi ki, 
mekkora a településekről más településre ingázók, illetve az adott településre 
más településekről ingázók aránya) a járáson belül nem túl kedvező: Ercsi a 
járás 9 települése közül a 6. helyen áll. Összességében azt lehet megállapítani, 
hogy a járás településeinek foglalkoztatási potenciálja viszonylag gyenge, 
ugyanakkor Ercsiben is felfedezhető a tágabb térségi foglalkoztatói szerepkör. 

A közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódóan ugyancsak beszélhetünk 
szerényebb térségi szerepről, hiszen a Művelődési Ház rendezvényeit éves 
szinten 5000-6000 fő – nem csak helyi lakos – látogatja. Az egészségügy terén 
jelentősebb a város mai szerepe is: az alapellátás mellett az orvosi ügyeletet is 
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ biztosítja, emellett ebben 
az intézményben működik a térségi jelentőségű szakellátás, mely az előbbi 
települések számára 20 különböző szakrendelés elérését teszi lehetővé. 

Az elemzések szerint – bár 2010 és 2011 között a lakónépességi adatok némi 
emelkedést mutatnak – az utóbbi évek tendenciája megmaradt: a 2006-ig tartó 
emelkedést viszonylag határozott csökkenés követi 2007-től, így az időszak 
teljes mérlegeként megállapítható, hogy 2000 és 2013 között 3,07%-kal 
csökkent a település lakónépessége. 

A természetes népmozgalmi és vándorlási folyamatokat áttekintve 
összefoglalóan elmondhatjuk, hogy míg a születések és halálozások 
különbözete az évek során szinte kiegyenlíti egymást, a vándorlási folyamatok 
esetében az elvándorlási oldal az erősebb. Mindezek alapján rögzíthető, hogy 
Ercsi 2000-2013 közötti népesség-csökkenésében a természetes fogyásnak 
kisebb, míg a negatív vándorlási mutatónak jelentősebb szerepe van. 

Ercsi népességének korösszetételét áttekintve megállapítható, hogy a 
korcsoportok szerinti megoszlás aránya a két népszámlálás időszaka alatt az 
idősebb korosztályok irányába mozdult el. A város öregedési indexe (az idős 
népesség (65–X éves) a gyermeknépesség (0–14 éves) százalékában 



Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

10 
 

kifejezve) 2001-ben 64,51%, míg 2011-ben ugyanez a mutató 85,75% volt. A 
tendenciák tehát a település népességének öregedésére utalnak. 

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő, 10 főt meghaladó 
nemzetiségek: német (0,41%, 34 fő), cigány (9,18%, 761 fő), horvát (1,38%, 
114 fő), román (0,27%, 22 fő). A hazai nemzetiségek aránya a cigány 
kisebbséggel együtt 11,58%. 2001 óta a nemzetiségek arányában viszonylag 
jelentős változás történt a településen. A cigány lakkosság aránya 2001-ben 
5,97% volt, a német 0,23%, a horvát nemzetiséghez pedig mindössze 14 fő 
(0,17%) tartozott a korábbi népszámláláskor.  

Az adatok szerint 2011-ben a cigány lakosság aránya messze meghaladja a 
megyei (1,53%) és az országos (3,17%) szinten mért értékeket is. A 
településen a 2014.évi nemzetiségi önkormányzati választások során a roma és 
horvát nemzetiség alakított önkormányzatot.  

Az iskolai végzettség kapcsán összegezve elmondható, hogy a 2001-ben 
meglévő jelentős végzettségbeli elmaradást a városnak nem sikerült 2011-re 
csökkenteni, sőt, az érzékelhető, hogy számos település esetében a lakosság 
iskolai végzettsége sokkal dinamikusabban tudott javulni.  

Ercsi vonatkozásában ki kell emelni a kedvezőtlen munkanélküliségi adatokat. 
A munkanélküliség relatív mutatója – összhangban az álláskeresők számával – 
jelentősen megemelkedik 2008-at követen. Ugyanakkor, az ezt megelőző 
időszakban is magas volt és viszonylag kis változásokat mutatott. Kijelenthető, 
hogy a mutató a teljes vizsgált időszakban kedvezőtlenebb volt az országos és 
megyei értékeknél. A vizsgát releváns adatok összességében a város 
foglalkoztatási és munkaerő-piaci stabilitásának viszonylagos gyengeségét 
mutatják, ami arra utal, hogy Ercsiben a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás 
nem csak a gazdasági válság idején, de azt megelőzően és napjainkban is 
megoldandó problémaként jelentkezik. 

A település lakosságának társadalmi helyzete szempontjából lényegi, hogy a 
szegregátumok népessége jelentős: a ténylegesen szegregátumként 
azonosított 3 területeken 1.252 fő él (ez a lakosság 15,10%-a). A kedvezőtlen 
helyzetűként besorolt területen élő emberek jellemzően az átlagnál 
alacsonyabb iskolai végzettségűek, magas közöttük a munkanélküliek aránya, a 
háztartások jelentős részében nincs foglalkoztatott, kereső. Ugyancsak jellemző 
a gyermekek magasabb száma és aránya, ami a gyermekszegénység 
veszélyét is magában hordozza. 

A városban jelentős számú civil szervezet működét, segítve az önkormányzat 
feladatellátását és hozzájárulva a lakosság komfortérzetének, valamint a 
település vonzerejének erősödéséhez. A városi humán szolgáltatások közül az 
oktatási intézmények szerepe csökkent az elmúlt években, összhangban a 
csökkenő tanulószámmal. A tanulók számának visszaesése részben a 
gyermekek számának fogyásával, részben pedig a környező települések 
vonzóbb kínálatával és elszívó erejével van összefüggésben.  
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A helyi egészségügyi és szociális intézményi struktúra megfelelően felépített, 
azonban az épületek üzemeltetési és fenntartási költségei sokszor 
kedvezőtlenek az alacsony energetikai és műszaki háttér miatt. 

Ercsi város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően nem kerül említésre Fejér 
Megye Területfejlesztési Programjában, a város ugyanakkor meghatározó 
gazdasági központ a térségben. 

Ercsiben, az építőiparban, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban, 
valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet végző működő 
vállalkozások száma a maghatározó, míg a mezőgazdasági tevékenységet 
végző cégek száma igen alacsony (mindösszesen 3 db) a városban. 

Az Ercsiben működő vállalkozások igen jelentős hányada az 1-9 főt 
foglalkoztató kategóriába esik, míg jelentősebb munkahelyteremtő potenciállal 
rendelkező vállalkozás az 50-249 fő közötti munkavállalót alkalmazó 
kategóriában 1 db található a városban. A városban az 1-9 főt foglalkoztató 
működő vállalkozások száma 2011 és 2012 között csökkent, és a 20-49 fős 
kategóriában található cégek számában is negatív változás következett be.  

A mezőgazdaság szerepe napjainkra fokozatosan értékelődött le a város 
életében, ma már szinte elhanyagolható mértékű. Amint láthattuk, 2012-ben 
mindösszesen 3 db működő vállalkozást rögzítettek a városban, ebben a 
szektorban, ami járási és megyei összevetésben is igen alacsony érték. 

A városban meghatározó az ipar szerepe, mint láthattuk 2012-ben 33 db 
vállalkozás működött ebben a szektorban. Az ágazaton belül meghatározó a 
nehézipar szerepe, hiszen Ercsiből nyílik a MOL kőolaj-finomítójának déli 
kapuja. Százhalombatta területéről Ercsi északi részébe is átnyúlik a finomító 
területe. A lakosság jelentős része a százhalombattai MOL Nyrt. és a 
Dunamenti Hőerőmű dolgozója. 

Ercsi középvállalkozásai közül több a város ipari parkjában működik. A cégek 
profilja alapvetően a feldolgozóiparhoz és a szolgáltató szektorhoz kapcsolódik. 

Ercsi város a Martonvásári járás meghatározó települése. A kiskereskedelem 
legtöbb ága megtalálható itt, ugyanakkor a kereskedelmi-szolgáltató szektor 
nem a legmeghatározóbb ágazat a városban, hiszen 2012-ben csupán 19 db 
vállalkozás működött ebben az ágazatban. A város kisvállalkozói 
gondoskodnak az élelmiszerboltok, és a különféle szaküzletek működtetéséről. 
Jelenleg Ercsiben a SPAR, illetve a COOP partnerek működtetnek nagyobb, a 
szektorban működő családi vállalkozásoknak versenytársat jelentő egységet. A 
városban a turizmus elhanyagolható súllyal jelenik meg a helyi gazdaságban, 

Ercsi gazdasági vonzerejét a település jó közúti, vasúti és vízi 
megközelíthetősége is erősíti. Láthattuk, hogy a városban jelentős a feldolgozó 
ipari ágazat, ahol nagyobb árbevételű és jelentős munkavállalói létszámmal 
rendelkező cégek működnek. A helyben működő vállalkozások jelentős 
mértékben járulnak hozzá a város helyi adóbevételeihez. 
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Alapvetően elmondható, hogy a város lakó ingatlanjaira a kínálati piac jellemző, 
az ingatlanárak 90 ezer – 1250 ezer Ft/m2 ár között alakulnak. Ercsiben az 
irodapiac nem bővül, jelentős kínálat, illetve kereslet nem jellemzi. 

Az elmúlt évek során Ercsi város konszolidálta költségvetését. Amint arra a 
gazdasági ciklus program is külön kitér, az Önkormányzat hitelállománya az 
utóbbi években ugyan nem volt nyomasztó, azonban arra elég volt, hogy 
jelentős fejlesztésekre saját erőből nem gondolhatott az Önkormányzat. 

Városüzemeltetés terén komoly előrelépésként értékelhető, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata 2015 januárjában létrehozta a 100 százalékos önkormányzati 
tulajdonú Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-t. A cég feladatai lényegében 
megegyeznek minden eddigi tevékenységgel, ami a Városgazdálkodási Iroda 
hatáskörébe tartozott, kivéve a hatósági, szakhatósági feladatok. 

Ercsi a vállalkozásbarát települési környezet megteremtésére komoly hangsúlyt 
fektetett a múltban. A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök 
között meg kell említeni továbbá a gazdaságfejlesztési területek kijelölését, az 
ipari-gazdasági övezetek meghatározását is. 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, 
fejlesztési dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor az „Ercsi Város 
Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja 2015-2020” című dokumentum 
számos releváns célt tűz ki. 

Ercsi településrendezési pozícióját alapvetően meghatározza Duna-parti 
fekvése. A római limes magyarországi szakaszának világörökség-várományos 
területei között Ercsi is érintett, kiváló alapot képezve az idegenforgalom és az 
ökoturisztika számára. A Duna-parti fekvés kedvezőtlen hatásaként a települést 
kedvezőtlenül érinti a földtani veszélyforrás, valamint a vízeróziónak és a 
széleróziónak kitett terület övezete is.  

Ahogyan kelet felől a Duna, nyugat felől nagy kiterjedésű szántóföldek 
határolják Ercsi belterületét. Az országos és megyei területrendezési 
dokumentumokban a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete érinti a 
települést. Ennek megfelelően Ercsi igazgatási területén a tájhasználatot 
jelentős mértékben a mezőgazdasági termelés, azon belül a szántóföldi 
növénytermesztés határozza meg. A hatályos településszerkezeti terv a 
meglévő beépített és nagy részben beállt területeken viszonylag jelentős 
szerkezeti változásokat tervez.  

Ercsi pozíciójának harmadik meghatározó tényezője Százhalombatta és 
Budapest viszonylagos közelsége.  

A településrendezési eszközök – a településszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat – 2008-ban kerültek jóváhagyásra.  

A település Magyarország tájkatasztere szerint az Alföld nagytájba, a Mezőföld 
középtájba tartozik, az Érd-Ercsi hátságon fekszik. Éghajlata szerint 
mérsékelten meleg-száraz klímakörzetbe tartozik.  
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A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 
szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Ercsi A-
erősen veszélyeztetett/ település. Emellett környezeti kockázatot jelent a mély 
fekvésű területeken az árvízi elöntés lehetősége is. Bár az árvízvédelmi művek 
kiépítettsége többnyire megfelelő, és a hiányzó szakaszok fejlesztése a 
közeljövőben várható, az éghajlatváltozás nem várt, sok esetben kivédhetetlen 
árvízi eseményeket idézhet elő 

Ercsi természeti és épített környezete is tartalmaz védett értékeket. A 
településen a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként ökológiai folyosó halad 
keresztül. Ercsi és térsége a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának 
működési területéhez tartozik. Ercsi közigazgatási területét is érintő, a helyi 
jelentőségű természeti értéken kívül nemzeti jelentőségű védett értékek is 
találhatók.  

A városban található lakóházakkal kapcsolatban – különösen a társasházas, 
lakótelepi övezetek vonatkozásában – elmondható, hogy a település 
épületállományának jelentős része elöregedett, rossz műszaki állapotú. Ez az 
állítás érvényes a lakóházak és egyes középületek energetikai színvonalára is. 

Ercsi zöldfelületi fedettsége kedvező, azonban a zöld területek állapota 
többnyire leromlott, funkcionálisan a lehetőségekhez képest kevésbé 
kihasználtak. A vízfolyások menti zöldfelületeken túl a belterületen is találunk 
tereket, parkokat, fasorokat, ligetes és gyepes területeket. Nagyobb 
zöldfelületet képez a Sportpálya, a Temető és a Duna-part. Az intézmények és 
a családi házak kertjei, a gyümölcsösök szintén növelik a zöldfelületi 
lefedettséget. Ercsi összes zöldterülete a KSH adatszolgáltatása alapján 
jelentősnek mondható, míg a játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek területe a 
településen sajnos nem képviselnek nagy arányt. 

A település térszerkezeti hiányossága, hogy nem rendelkezik kialakult 
városközponttal. Épületállománya a megyei átlagnál idősebb, számos 
kapcsolódó problémát örökítve ezzel évről évre. A település középületeinek 
többsége nem új építésű, mai formáját felújítás, esetenként bővítés 
következtében nyerte el, emellett azonban számos épület komoly műszaki és 
energetikai beavatkozást igényel. Hasonló mondható el a műemlék épületekről 
is, melyek többsége jelentős rehabilitációra szorul. Több értékes épület állapota 
olyan szinten leromlott, hogy csak sürgős beavatkozás révén menthető meg. A 
felújítások révén gondoskodni szükséges a megfelelő hasznosításról is. 

Ercsi közlekedési adottságait vizsgálva megállapítható, hogy külső 
megközelíthetőség szempontjából a település helyzete kedvező. Az M6-os 
autópálya elkészültével nemcsak Budapest, hanem Pécs irányába is 
megfelelőek a kapcsolatok. További előrelépést jelent az M8-as autópálya 
Dunaújvárostól délre található hídja, amely az alföldi területekkel teszi lehetővé 
a követlen közúti összeköttetést.  

A 6. sz. főút nyugati oldalán halad az Ercsit érintő Budapest–Pécs vasútvonal 
Budapest–Pusztaszabolcs közti elővárosi jellegű vonalszakasza, közvetlen és 
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gyors kapcsolatot teremtve a főváros irányába. A Ferihegyi repülőtér mind 
vasúton, mind közúton könnyen elérhető. Közúton az M6-os és M0 autópályán 
mintegy 60 km-t kell autózni. 

A közüzemi szolgáltatások tekintetében a település jól ellátott, a vízellátás közel 
100%-os, a csatornázás 81%-os, a gázellátás több, mint 87%-os, az elektromos 
energia ellátás, a hírközlési rendszer, a hulladékgyűjtés is teljes körű. A felszíni 
vízelvezetés rendszere azonban nem teljesen kiépített. Az alternatív energiák 
használata még csak elvétve fordul elő, az önkormányzati intézmények 
energiahatékonysági mutatói összességében még kedvezőtlenek, azonban az 
utóbbi időben több kezdeményezés indult el az energetikai korszerűsítések 
terén. 

Számottevő környezeti terhelés a településen nincs. Ercsi területén 
alábányászott területek, barlangok és pincék nem találhatóak. Ercsi 
külterületének kisebb része – döntően a Duna partján – vízeróziónak kitett 
terület, ezáltal a zónatérkép a települést érinti. 

Az Országos Felszínmozgás kataszter szerint város területén a domborzati 
viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes 
terület található. OEV0702-060-02 bejelentési számon Ercsi közelében 
löszomlás történt korábban, melynek lehetséges indoka átázás lehetett. 

 

Problématérkép és Értéktérkép 

Az alábbi táblázat a város feltárt értékeit és problémáit összegzi. A fejlesztési 
célok kijelölése, a beruházások megtervezése és előkészítése során az alábbi 
megállapítások figyelembe vétele mindenképpen javasolt. 
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Értékek Problémák 

- Ercsi jó külső közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik - öregedő lakosság 
- kisebb mértékben fogyó népesség - a népesség elvándorlása 
- viszonylagosan jó munkaerő-piaci helyzet - átlagosnál alacsonyabb iskolai végzettségű lakosság 
- kiegyensúlyozott városi költségvetés - jelentős arányú foglalkoztatási ingázás más településekre  
- kiépített, térségi szinten működő egészségügyi szolgáltatások - oktatási intézmények tanulóinak száma fogy 
- épített és kulturális értékek - jelentős munkanélküliség 
- jó zöldfelületi ellátottság - kerékpáros infrastruktúra nem kiépített 
- közmű ellátottság magas szintű - városias településközpont hiánya 
- hagyományok tisztelete, erős identitástudat - rossz energetikai jellemzőkkel bíró önkormányzati épületek 
- vasúti kapcsolat erőssége - vállalati együttműködések hiánya 
- jó külső, gyorsforgalmi elérhetőség - alacsony vállalkozói hajlandóság 
- a város nagy részében a vezetékes vízszolgáltatás elérhetősége 

biztosított 
- közparkok kialakítása nem megfelelő, zöldfelületek minősége és 

kihasználtsága kedvezőtlen 
- jó minőségű termőföld, szántóművelés - a csapadék elvezető hálózat nem kellő mértékben kiépített 
-  - a turizmus nem kellő mértékben kiaknázott szektor a városban 
-  - belterületen található alulhasznosított, funkció nélküli terület (volt laktanya) 
-  - belterületi, de a várostól fizikailag elkülönülő terület (Sinatelep) 
-  - jelentős méretű szegregátumok a település területén 
-  - műemlék épületek leromlott állapota, kihasználatlansága 
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A városrészi szint ű helyzetelemzés összefoglalása 

Az alábbi fejezetekben röviden áttekintésre kerülnek Ercsi Város 
városrészeinek specifikus jellemzői. A rövid összehasonlító elemzést követően 
megvizsgáljuk a városrészek társadalmi-gazdasági jellemzőit, intézményi 
ellátottságát, de a városrészek funkcionális vizsgálatára is sor kerül.  

A 2011-es KSH adatszolgáltatáshoz kapcsolódva Ercsi Város meghatározta 
városrészeit, melyek az „Ercsi”, illetve a „Sinatelep” nevet kapták. 

 

34. táblázat: Ercsi városrészeinek lehatárolása  

Városrész Lehatárolás 

Ercsi Vízmű út – Kispusztai út – 6-os sz. főút – Ipari parki út – 
Ercsény fasor – Duna jobb part – Csók István u. – 
Csokonai u. – Hadak útja – Alkotmány u. – Kodály Zoltán 
u. – Battai út – Vásár tér – Határ u. – Tolsztoj u. – Kinizsi 
út – Töltés u. – Dózsa György út 

Sinatelep Sinatelep belterületi határa 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

Figyelembe véve, hogy a két településrész területileg elkülönülten helyezkedik 
el, közös térképi ábrázolásuk nem indokolt. 

 

� „Ercsi” városrész bemutatása 

A városrészt lehatároló utcák a következők: Vízmű út – Kispusztai út – 6-os sz. 
főút – Ipari parki út – Ercsény fasor – Duna jobb part – Csók István u. – 
Csokonai u. – Hadak útja – Alkotmány u. – Kodály Zoltán u. – Battai út – Vásár 
tér – Határ u. – Tolsztoj u. – Kinizsi út – Töltés u. – Dózsa György út. 

 

A városrész demográfiai és szociális jellemz ői 

Ercsi városrész lakossága a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2011-ben 7 
929 fő volt. A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 16,9% volt, mely 
megegyezik a városi szintű adattal. A 15-59 évesek aránya 62,2% volt, míg a 
60 év felettieké 20,9%. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 23,9% volt a városrészben. A felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 11,5%-ot tettek ki, 
mely kismértékben meghaladja a városi értéket. 
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A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül a városrészben 44,2% volt, ami megegyezik a városi 
értékkel, akárcsak a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül, mely mutató értéke a városrészben 17,1% volt 2011-ben. 

A városrészben 2011-ben 3 020 db lakást rögzített a KSH adatbázisa, ami az 
összes lakás 95,7%-a. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 2011-ben 
8,1% volt, ami kis mértékben meghaladja a városi értéket (7,9%). A komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6% 
volt, ez az érték ugyancsak kismértékben haladja meg a városi mutató értékét 
(6,4%). Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül ugyanakkor 6%, 
ami elmarad a városi értéktől (6,3%). 

 

43. térkép: Ercsi városrész 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

A városrész közlekedési helyzete 

Ercsi közlekedési adottságait tekintve összességében kedvező helyzetben van. 
Különösen igaz ez a külső megközelíthetőségre, hiszen az M6-os autópálya 
elkészültével nemcsak Budapest, hanem Pécs irányába is megfelelőek a 
kapcsolatok. További előrelépést jelent az M8-as autópálya Dunaújvárostól 
délre található hídja, amely az alföldi területekkel teszi lehetővé a követlen 
közúti összeköttetést.  

A 6. sz. főút nyugati oldalán halad az Ercsit érintő Budapest–Pécs vasútvonal 
Budapest–Pusztaszabolcs közti elővárosi jellegű vonalszakasza, közvetlen és 
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gyors kapcsolatot teremtve a főváros irányába. A Ferihegyi repülőtér mind 
vasúton, mind közúton könnyen elérhető. Közúton az M6-os és M0 autópályán 
mintegy 60 km-t kell autózni. 

A városrész központi közlekedési folyosója a 6-os főút belterületi szakasza 
(Rákóczi út), továbbá a Dózsa György út. A belterületi utak állapota jónak 
mondható, ugyanakkor Az összes úthálózatnak 50 %-a minősíthető csupán 
szilárd burkolatnak. 

 

Intézményellátottság 

A városrészben számos közigazgatási-, illetve egyéb funkciót ellátó intézmény 
működik. Itt található az Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u.), a 
Polgármesteri Hivatal (Fő u.), de orvosi rendelő, postahivatal is működik a 
városrészben. 

A közösségi funkció kapcsán megemlítendő, hogy itt található a 
Nagyboldogasszony templom, míg a sport-rekreáció kapcsán a Sportcsarnok 
megemlítése szükséges. 

 

A városrész gazdasági adottságai  

Ercsi gazdasága sokszínű, elsősorban a szolgáltatói szektorra épül. A város 
mellett található ipari területen több termelő üzem is működik. Ercsiben, az 
építőiparban, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban, valamint a szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenységet végző működő vállalkozások száma a 
maghatározó, míg a mezőgazdasági tevékenységet végző cégek száma igen 
alacsony. 

Jelenleg Ercsiben a SPAR, illetve a COOP partnerek működtetnek nagyobb, a 
szektorban működő családi vállalkozásoknak versenytársat jelentő egységet. A 
városban a turizmus elhanyagolható súllyal jelenik meg a helyi gazdaságban. 

 

A városrész funkcióellátottsága  

A városrészben minden jelentősebb funkció megtalálható. Meghatározó a 
lakófunkció, de a közösségi funkció is jelentősnek mondható. A városközponti 
funkció ugyancsak egyértelműen meghatározónak mondható, itt több alfunkció 
is elérhető (étterem, kiskereskedelmi üzlet, közösségi terek stb.). 

A városrészt alapvetően kiterjedt, gondozott zöldfelületek jellemzik, a 
városképileg jól tervezett parkok, pihenő övezetek és közösségi terek aránya 
ugyanakkor elenyésző. 
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Városrészi SWOT elemzés  

Erősség Gyengeség 

Gondozott zöldfelületek, parkok 
Belterületi utak egyes pontokon 
rekonstrukcióra szorulnak 

Több alapszolgáltatás elérhető a 
városrészben 

A közösségi terek infrastruktúrája 
fejlesztésre szorul 

Jó intézményi ellátottság  

Lehet őség Veszély 

Turisztikai-rekreációs funkciók iránt 
növekvő kereslet 

Csökkenő kereslet és forgalom miatt 
egyes üzletek bezárnak 

Építészeti örökség közösségi célú 
hasznosítása 

Forrás hiány miatt elmaradnak az 
energetikai fejlesztések 

 
Elmaradnak a közterület fejlesztési 
programok, a közösségi terek 
infrastruktúrája leromlik 

 
Szegregált területek leszakadása, a 
társadalmi különbségek növekedése 

 

� „Sinatelep” városrész bemutatása 

A városrészt lehatároló utcák lényegében a városrész belterületi határait jelölik 
ki. 

 

44. térkép: Sinatelep városrész 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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A városrész demográfiai és szociális jellemz ői 

Sinatelep városrész lakossága a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2011-
ben 360 fő volt. A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 17,8% volt, mely 
kis mértékben meghaladja a városi szintű adatot. A 15-59 évesek aránya 64,4% 
volt, míg a 60 év felettieké 17,8%. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 26,7% volt a városrészben. A felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4%-ot tettek ki, mely 
jelentősen elmarad a városi értéktől. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül a városrészben 44,4% volt, ami kis mértékben meghaladta 
a városi értéket, akárcsak a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül, mely mutató értéke a városrészben 17,7% volt 2011-ben. 

A városrészben 2011-ben 135 db lakást rögzített a KSH adatbázisa, ami az 
összes lakás 4,27%-a. A városrészben az alacsony komfortfokozatú lakások 
aránya 2011-ben 2,2% volt, ami jóval alacsonyabb a városi értéknél (7,9%). A 
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 
1,6% volt, ez az érték ugyancsak elmarad a városi mutató értékétől (6,4%). Az 
egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül ugyanakkor közel duplája 
volt Sinatelepen (12,2%) a városi értéknek (6,3%). 

 

A városrész közlekedési helyzete 

A városrészt Adony irányába a régi 6-os főút köti össze Ercsivel. A városrész 
közösségi közlekedéssel a Volánbusz Budapest-Adony, illetve a Budapest-
Dunaújváros viszonylaton közlekedő járatával érhető el. 

A városrészben található utcák lakó utcák, ennek megfelelően alacsony 
forgalmi terhelés jellemzi őket. 

 

Intézményellátottság 

A városrészben közszolgáltatást nyújtó intézmény nem található. 

 

A városrész gazdasági adottságai  

A városrészben csupán néhány gazdasági-szolgáltató tevékenységet folytató 
cég működik. Itt található a SINA Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. 
telephelye, illetve a városrészben működik egy élelmiszer, vegyi áru 
kereskedelemmel foglalkozó kisbolt is. 
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A városrész funkcióellátottsága  

A városrész funkcióellátottsága rendkívül rossz, ami egyértelműen Ercsi 
közelségével, illetve a városrészben élők alacsony számával függ össze. A lakó 
funkció mellett lényegében minimális gazdasági funkció tekinthető 
meghatározónak Sinatelepen. 

Jelentősnek mondható zöldfelületek találhatóak a városrész területén, ezek 
ugyanakkor részbe elhanyagolt, nem közterületként funkcionáló parkok, 
zöldövezeti területek. 

 

Városrészi SWOT elemzés  

Erősség Gyengeség 

Erős lakó funkció 
Városi összevetésben jelentős az alacsony 
presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

Kiterjedt zöldfelületek 
Jelentős az egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

 
Gazdasági funkció csak elvétve található a 
városrészben 

Lehet őség Veszély 

Szociális városrehabilitációs 
beavatkozással a városrész státuszának 
javítása 

Elnéptelenedés, elvándorlás a városrész 
„kiürülését” eredményezi 

Közterületek, zöldfelületek megújítása 
Szegregált területek leszakadása, a 
társadalmi különbségek növekedése 
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• Középtávú célok és azok összefüggései 

Ercsi város ITS-e célrendszerének definiálása során szakmai és módszertani 
szempontból meghatározónak tekinthetők az Európai Unió tematikus 
célkitűzéseinek tartalmi keretei, továbbá azok a releváns területi stratégiai 
dokumentumok – például megyei területfejlesztési koncepció és program – 
melyek célrendszeréhez az ITS céljainak is illeszkednie kell. Mindenekelőtt 
ugyanakkor az ITS készítést is magában foglaló tervezési folyamat 
eredményeként elkészülő településfejlesztési koncepcióban rögzített jövőkép és 
az ehhez kapcsolódó hosszú távú célok biztosítják az ITS tervezési 
keretrendszerét. A célok tervezése során természetesen a korábbi, 2008-ban 
elfogadott és most felülvizsgált integrált városfejlesztési stratégia céljait is 
kiindulópontnak tekintjük. 

A középtávú célrendszer az integrált megközelítés módot követve tematikus és 
területi aspektusból is értelmezhető. A Településfejlesztési Koncepció az előbbi 
megközelítésből meghatározott cél hierarchiát mutatja be, melynek központi 
elemei a hosszú távú, 2030-ig definiált átfogó- és részcélok.  

Ezzel szemben az Integrált Településfejlesztési Stratégia a városrészi célok 
rendszerét rögzíti, melyek a középtávú tematikus célok, valamint az átfogó 
célok szintjén illeszkednek a TFK-ban bemutatott struktúrához. 

 

Jöv őkép 

A jövőkép pozícionálja a várost a régióban, illetve vonzáskörzetében, 
meghatározza a társadalmi gazdasági és épített környezeti domináns 
folyamatokat és állapotot. A jövőkép hosszabb időtávra, 2030-ig kiterjedően 
kerül rögzítésre.  

 

A komplex fejlesztések megvalósulása kapcsán a település jövőképe a 
társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre, valamint a térségi 
szerepkörére vonatkozóan az alábbiak szerint került megfogalmazásra: 
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Ercsi fekvése és földrajzi elhelyezkedése kiváló lehetőségeket teremt. A 
városkép javítása – többek között a városközpont rehabilitáció, laktanya 
területének hasznosítása, a szegregáció mértékének csökkentése – szükséges 
azonban a település népességvonzó képességének megerősítéséhez.  

A város területén található szegregátumok nagymértékben rontják a város 
összképét, egyúttal hozzájárulnak a hátrányos helyzetű társadalmi réteg területi 
koncentrációjához, a területek értékének csökkenéséhez. A szegregáció 
csökkentése és a társadalmi integráció elősegítése mind települési, mind 
társadalmi és gazdasági szempontból kiemelt érdeke Ercsinek. 

A város közszolgáltatásainak egy része megújult az elmúlt időszakban, szükség 
van azonban a további modernizációs lépésekre, beruházásokra a minőség és 
elérhetőség javítása érdekében. A megkezdett energetikai beruházások 
folytatása jelentősen javíthatja az önkormányzat, mint tulajdonos és üzemeltető 
pénzügyi helyzetét, hosszabb távon hozzájárulva a források egyéb területeken 
történő felhasználásához. 

Ercsi gazdasági pozíciójának erősítése egyrészt a meglévő vállalkozások 
erősítésével, újabban letelepedésének támogatásával és a turisztika szektor 
alapvető feltételeinek megteremtésével érhető el. 

A településkép javulása és a helyi gazdaság megerősödése együttesen járul hozzá 
Ercsi népességvonzó és megtartó képességének erősödéséhez. A városban csökken 
a kedvezőtlen körülmények között élők száma és a fejlesztések hatására – 
összhangban az országos és térségi foglalkoztatáspolitikai és szociális intézkedések 
célkitűzéseivel – csökken a hátrányos helyzetű népesség aránya is. A szolgáltatások 
minőségének javítása növeli a lakosság elégedettségét, az intézmények energetikai 
modernizálása az önkormányzat és az intézmények üzemeltetőinek gazdasági 
pozícióját javítja. A vállalkozások erősítése révén Ercsi javít jelenleg kedvezőtlen 
foglalkoztatási mutatóin, ezzel is támogatva a szakképzett népesség helyben 
maradását.  

A város – kapcsolódva a tágabb térség kezdeményezéseihez – természeti és épített 
örökségének hasznosítása révén kiépíti alapvető turisztikai pilléreit. A helyben 
elérhető szolgáltatások körének és elérhetőségének bővítésével és a szolgáltatások 
színvonalnak javításával a város megerősíti jelenlegi pozícióját. Kihasználva a város 
kiváló elhelyezkedését és megközelíthetőségét, emelkedik a vállalkozások száma, 
amely Ercsi szűkebb térségben betöltött gazdasági és foglalkoztatási szerepkörének 
növekedését eredményezi. 
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A helyi gazdaság adatai alapján a város vonatkozásában megállapítottuk, hogy 
Ercsi foglalkoztatási szerepe kettős arculatot mutat. Egyrészt kedvező 
adottságainak köszönhetően foglalkoztatási szerepköre túlnyúlik határain, 
másrészt azonban a lakosság jelentős része más településekre ingázik 
dolgozni napi szinten. A település jelenleg alapvetően szerény térségi szereppel 
bír, ugyanakkor a jövőben a város a foglalkoztatás és a szolgáltatások területén 
szeretné jelentősen megerősíteni térségi pozícióját, illetve a turisztika szektor 
alapjainak megteremtésével csatlakozni kíván a természeti és épített örökségre 
épülő megyei szintű turisztikai elképzelések megvalósításához. A gazdaság 
fejődése a település működési, gazdálkodási helyzetére is pozitív hatást 
gyakorol. 

A helyi identitás, a közösségi kohézió erősítése a város örökségének ápolása 
mellett a társadalmi integráció mélyítésében is szerepet kell, hogy játsszon.  

A város versenyképességét, Ercsi népességmegtartó erejét meghatározza a 
település közlekedési- és környezeti infrastruktúrájának állapota is. E téren (pl. 
városkép, városszerkezet átalakítása, belterületi utak fejlesztése, parkolási 
lehetőségek, közterületek parkok bővítése, modernizálása, stb.) ugyancsak 
komoly lépéseket tervez a város vezetése. 

 

 

 

 

 

 

Amint láthattuk, az elmúlt években Ercsit kedvezőtlen demográfiai folyamatok 
és munkanélküliségi adatok jellemezték. A népességcsökkenés, valamint a 
lakosság egyre kedvezőtlenebb korösszetétele jelentősen visszafogja a város 
fejlődési potenciálját, így e folyamatok lassítása, hosszabb távon lehetőség 
szerint a negatív tendenciák megfordítása szükséges.  

A helyi lakosság elégedettségének növelése érdekében folytatni kell a település 
és a térség népességét egyaránt ellátó szolgáltatások körének (például 
bölcsőde, óvoda, iskola) fejlesztését, törekedve a minél magasabb színvonal 
elérésére. Az intézmények fejlesztése során szem előtt kell tartani az 
energiahatékonyságot javító felújításokat is.  

Ercsi területén több ponton találhatóak rehabilitációra szoruló zöld területek, 
parkok. A vállalkozásbarát városi környezet kialakítását a közösségi terek és a 
zöldfelületek megújítását is tartalmazó város rehabilitációs programok 
megvalósításával kívánja elérni a település. A város népességvonzó 
képességét jelentős mértékben meghatározza a helyi közlekedési infrastruktúra 
minősége. Ercsiben a belterületi utak és kerékpárutak fejlesztésével a városon 
belüli szűk keresztmetszetek felszámolására van hosszabb távon szükség. 

Átfogó cél 1: 

Ercsi népességmegtartó képességének javítása, a városi környezet és az elérhető 
települési szolgáltatások fejlesztése és a szegregáció csökkentése a lakosság 

életminőségének javítása érdekében 



Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

25 
 

Ercsi területén több szegregátum, illetve szegregációval veszélyeztetett terület 
található. A város kiemelt célja az itt élők társadalmi integrációjának 
elősegítése, munkaerő-piaci helyzetük javítása. Ennek érdekében Ercsi városa 
komplex szociális város rehabilitációs programok megvalósítását tervezi a 
jövőben. 

 

 

 

 

 

Ercsi esetében a vizsgált releváns adatok összességében a város 
foglalkoztatási és munkaerő-piaci stabilitásának viszonylagos gyengeségét 
mutatják, ami arra utal, hogy a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás nem csak a 
gazdasági válság idején, de azt megelőzően és napjainkban is megoldandó 
problémaként jelentkezik. 

A munkahelyteremtő beruházások bővülő száma egyaránt hozzájárulhat Ercsi 
gazdasági versenyképességének javításához és a foglalkoztatási helyzet 
javulásához. Ennek érdekében a jövőben összetett eszközrendszer 
alkalmazása szükséges, mely egyszerre javítja a helyi vállalkozási környezet 
infrastrukturális feltételrendszerét és támogatja a város befektetés ösztönzési 
tevékenységét a más régiókból áttelepülő cégek irányított letelepedését. A 
vállalkozások versenyképességének javítása érdekében kiemelt célként 
kezelendő a cégek és az önkormányzat közötti együttműködés erősítése, mely 
hosszabb távon hozzájárulhat Ercsi térségi gazdasági szerepkörének 
átértékelődéséhez is. 

Mindezek mellett kiemelt célkitűzés a helyi gazdaságon belül az eddig kevésbé 
hangsúlyos ágazatok (pl. turisztika) súlyának növelése. Ennek érdekében Ercsi 
turisztikai potenciáljának hatékonyabb kihasználására, a természeti adottságok 
rendszer szintű hasznosítására van szükség a jövőben. 

A gazdasági fejlesztések a város bevételeinek gyarapodásához is intenzíven 
hozzájárulhatnak. 

 

A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Ercsi Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a 
városi szintű tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat 
foglalják magukban. Az alábbiakban röviden áttekintésre kerülnek a város 
középtávú – specifikus – fejlesztési céljai, melyek Európai Uniós tematikus 
célkitűzésekhez való illeszkedését ugyancsak bemutatjuk. Jelen fejezetben a 

Átfogó cél 2 

A vállalkozóbarát üzleti környezet erősítése Ercsiben, a meglévő vállalkozások 
megerősödésének és újak letelepedésének tudatos támogatásával 
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középtávú fejlesztési célokhoz kapcsolódó városrészi célok részletes 
definiálására is sor kerül. 

� Városi szint ű középtávú tematikus célok 

 

 

 

Ercsi gazdasági vonzerejét a település jó közúti, vasúti és vízi 
megközelíthetősége is erősíti. Láthattuk, hogy a városban jelentős a feldolgozó 
ipari ágazat, ahol nagyobb árbevételű, és jelentős munkavállalói létszámmal 
rendelkező cégek működnek. 

A lehetőség szerint komoly munkahelyteremtő beruházásokat megvalósítani 
tervező vállalkozások betelepülését támogató üzleti környezet további 
fejlesztése szükséges ugyanakkor, mely egyszerre jelentheti a fizikai 
infrastruktúra minőségének javítását és a helyi gazdasági együttműködések (pl. 
klaszteresedés) támogatását. A helyi gazdaság dinamizálása aktív befektetés 
ösztönző tevékenységet folytató gazdasági szervezőerőként és partnerként 
komoly feladatot jelenthet a városi önkormányzat számára is, melynek a Közép-
magyarországi régióból esetlegesen áttelepülő cégek érkezésére is fel kell 
készülnie. A már részben betelepített ipari terület kiemelt célpontja lehet a 
városba érkező új beruházóknak, de a cukorgyár területén, illetve a volt 
laktanyában is lehetőség van – további fejlesztéseket követően – ilyen típusú 
tevékenységek végzésére.  

A város gazdaságában az agrár ágazat, ha nem is meghatározó, de komoly 
szerepet játszik. A helyi termékek piacra jutási esélyeit javíthatja a helyi piac 
infrastrukturális fejlesztése. 

A város gazdaságában erősíteni szükséges a szolgáltató szektor (pl. turizmus) 
szerepét, mely jelentősebb attrakció fejlesztéssel (pl. Duna-part és Kis Duna 
partjának kialakítása) és a szektor helyi szereplői között kialakult 
együttműködések további erősítésével biztosítható. A turisztikai szektor 
egyebek mellett az épített örökség megújítása, a LIMES programban való 
részvétel és a dunai nagy forgalmú turista hajók megállítása révén is erősödhet. 

A versenyképes üzleti környezet kialakításához elengedhetetlen a városi 
közterületek fejlesztése. Ercsi városa a városközpont komplex rehabilitációjával 
a minőségi települési környezet kialakítását tűzi ki célul. Az 
infrastruktúrafejlesztést célzó beavatkozások mellett a helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések támogatása is hozzájárulhat a város gazdaságának 
versenyképesebbé tételéhez.  

 

 

 

T1: Dinamikusan bővülő, versenyképes üzleti környezet kialakítása Ercsiben, 
kiemelten a helyi ipari infrastruktúra fejlesztésével 

T2: A városi környezet és a településen elérhető szolgáltatások fejlesztése az Ercsiben 
lakók életminőségének javítása érdekében 
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Amint arra a helyzetértékelésben is felhívtuk a figyelmet, Ercsi zöldfelületi 
fedettsége kedvező, azonban a zöld területek állapota többnyire leromlott, 
funkcionálisan a lehetőségekhez képest kevésbé kihasználtak. A vízfolyások 
menti zöldfelületeken túl a belterületen is találunk tereket, parkokat, fasorokat, 
ligetes és gyepes területeket. A város egyes részein a pihenést, rekreációt 
segítő zöldterületek így beavatkozást kívánnak (pl. Wimpffen Kastély - 
Angolkert kialakítása, felújítása), ehhez kapcsolódóan a zöldfelületi rendszer 
további fejlesztése tervezett. A helyzetértékelés megállapítja, hogy a város 
térszerkezeti hiányossága, hogy nem rendelkezik kialakult városközponttal. 
Épületállománya a megyei átlagnál idősebb, számos kapcsolódó problémát 
örökítve ezzel évről évre. Mindezeket a problémákat komplex 
városrehabilitációs beavatkozás keretében kívánja orvosolni a város. 

Ercsiben a rossz energiahatékonyság kérdése több közintézmény esetében 
felmerül, a város szándékában áll a költségek csökkentése és a 
környezettudatosság erősítése érdekében javítani az épületállomány 
energetikai jellemzőit (pl. Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítése, Eötvös József Általános Iskola felújítása, Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár felújítása, óvodák fejlesztése), mely hosszabb 
távon a városi költségvetés kiadási oldalára is kedvező hatással lehet. Bizonyos 
alapellátások esetében (pl. bölcsőde) új kapacitások kiépítése válhat 
szükségessé. 

A városban elérhető szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 
ugyancsak indokolt. Mind a sport- és rekreációs tevékenységekhez kapcsolódó 
infrastruktúra (Baczakó Péter Sportcsarnok felújítása, prevenciós szolgáltatási 
kör bővítése), mind az egészségügyi- és szociális szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (Szociális Szolgálat épületének felújítása) 
tervezett a jövőben. 

A város területén jelentős lakosságszámmal rendelkező szegregátumok 
(Savanyúrét és Belmajor, Tótlik, illetve Sinatelep) találhatóak. Az itt élők 
közösségi integrációjának erősítéséhez ugyancsak szükség van infrastrukturális 
beavatkozásokra, melyeket a város szociális városrehabilitációs programok 
keretében tervezi megvalósítani (pl. Sinatelepi Közösségi Ház felújítása, 
funkcionális átalakítása). 

 

Amennyiben a tulajdonviszonyok rendezésre kerülnek, a volt laktanya területén 
barnamezős városrehabilitációs beavatkozást tervez a város, ugyancsak ehhez 
a tematikus célhoz illeszkedve. A települési környezet minőségi javításához 
jelentős mértékben járul hozzá a közlekedési infrastruktúra (pl. belterületi utak, 
kerékpárutak) fejlesztése is. 

 

 
T3: A közösségi együttműködések ösztönzése Ercsiben a város népességmegtartó 
képességének javítása, továbbá a helyi kulturális örökség, valamint a társadalmi 
kohézió erősítése érdekében  
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Ercsiben kifejezetten erős és aktív a civil közösség, ennek megfelelően 
hangsúlyos szerepet kap a jövőben a közösségfejlesztés. a helyi kultúrára 
épített identitás tudat erősítése, mely megítélésünk szerint hosszabb távon 
hozzájárulhat a település lakosságának elégedettségéhez. 

A kapcsolódó beavatkozások körébe tartozik egyaránt a helyi épített örökség 
megóvását célzó beavatkozás (Eötvös Kápolna és környezetének kialakítása), 
de itt kell megemlíteni a városi Tiszti Klub felújítását, átalakítását célzó projektet 
is. A helyi közösségi programok szervezése, a helyi tradíciókat ápoló 
rendezvények támogatása ugyancsak hozzájárul a közösségi értékek 
megőrzéséhez. 

A célkitűzéshez kapcsolódik továbbá a szegregátumokban élő, hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok életminőségét javító, munkaerő-piaci 
integrációjukat elősegítő programelemek megvalósítása is.  

 

� Városrészi szint ű területi célok 

 

 

 

Ercsi városrész kedvező közlekedési adottságokkal rendelkező, funkcióban 
gazdag terület. A városközponti funkció a városrészben egyértelműen 
meghatározónak mondható, továbbá az intézményi funkciók is igen erősek. A 
városban elérhető szolgáltatások jelentős része ugyanakkor térben 
koncentráltan található meg, ami jelentős forgalmi terhelést jelent a 
városrészben.  

Az itt található épületinfrastruktúra fejlesztésével, a közterületek 
rehabilitációjával, a zöldfelületek minőségi fejlesztésével a megújult 
városközpont jelentős vonzerőt jelenthet, ily módon javítva a város vonzerejét, 
versenyképességét. 

A fenti beavatkozások mellett a közlekedési rendszerek újragondolásával 
ugyancsak javítható a városrészben élők életminősége. 

 

 

 

Ercsi városrészben kiemelten fontos a leszakadó társadalmi rétegek hatékony 
integrálása, munkaerő-piaci helyzetének javítása. A városrészben található 
szegregátum szociális városrehabilitációs beavatkozás potenciális célterülete, 
ahol az infrastrukturális projektelemek mellett többek között közösségépítő, és 
képzési programok lebonyolítása is szükséges. 

V1: Vállalkozásbarát, a lakosság számára vonzó minőségi városi környezet kialakítása 
komplex fejlesztések megvalósításával 

V2: Társadalmi-, és munkaerő-piaci integráció elősegítése, a helyi társadalom megerősítése 
a városrész népességmegtartó erejének növelése érdekében 
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Mindezeken túl a helyi tradíciókra, kulturális örökségre építve egyedi programok 
szervezésével a társadalmi kohézió erősítése, a a városrész népességmegtartó 
erejének növelése is célkitűzés. 

 

 

 

Ercsi városrészben a közszolgáltatások egy része megfelelő színvonalon 
érhető el, ugyanakkor bizonyos területeken a háttér infrastruktúra fejlesztése 
szükséges. 

Fentiek alapján mind az oktatási infrastruktúra, mind pedig az egészségügyi- és 
szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése indokolt. E projektek az 
energiahatékonyság szempontjának figyelembe vételével bonyolítandóak le, 
hiszen a város szándékában áll a költségek csökkentése és a 
környezettudatosság erősítése érdekében javítani az épületállomány 
energetikai jellemzőit. 

 

 

 

Ercsi egyik szegregátuma Sinatelep városrészben található. A társadalmi 
felzárkóztatás erősítése mellett ezen a várostól térben elkülönült területen a 
helyben lakók életminőségének javítása is kiemelt célkitűzés. 

Ennek érdekében Sinatelepen kiemelt prioritás az elérhető szolgáltatások 
minőségének javítása, a kapcsolódó infrastruktúra energia-hatékony 
korszerűsítése a városrész lakosságának közösségépítő támogatása mellett. 

 

A tematikus és a területi célok közötti összefüggés ek bemutatása 

A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több 
városrészben történő megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus 
célok együttes megvalósítása segíti elő a településfejlesztési koncepcióban 
felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.  

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi 
célok közötti összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét. 

V3: A közszolgáltatások minőségi fejlesztése, jobb elérhetőségének biztosítása 

V4: A társadalmi integráció erősítése Sinatelepen komplex városrehabilitációs 
beavatkozásokkal 
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Ercsi népességmegtartó képességének javítása, a városi környezet 
és az elérhető települési szolgáltatások fejlesztése és a szegregáció 

csökkentése a lakosság életminőségének javítása érdekében 

A vállalkozóbarát üzleti környezet erősítése Ercsiben, a meglévő 
vállalkozások megerősödésének és újak letelepedésének tudatos 

támogatásával 

A közösségi együttműködések ösztönzése Ercsiben 
a város népességmegtartó képességének javítása, 

továbbá a helyi kulturális örökség, valamint a 
társadalmi kohézió erősítése érdekében 

A városi környezet és a településen elérhető 
szolgáltatások fejlesztése az Ercsiben lakók 

életminőségének javítása érdekében 

Dinamikusan bővülő, versenyképes üzleti 
környezet kialakítása Ercsiben, kiemelten 
a helyi ipari infrastruktúra fejlesztésével 

Vállalkozásbarát, a lakosság 
számára vonzó minőségi városi 
környezet kialakítása komplex 
fejlesztések megvalósításával 

Társadalmi-, és munkaerő-piaci 
integráció elősegítése, a helyi 
társadalom megerősítése a 

városrész népességmegtartó 
erejének növelése érdekében 

A közszolgáltatások minőségi 
fejlesztése, jobb elérhetőségének 

biztosítása 

A társadalmi integráció erősítése 
Sinatelepen komplex 
városrehabilitációs 
beavatkozásokkal 

A településkép javulása és a helyi gazdaság megerősödése együttesen járul hozzá Ercsi népességvonzó és megtartó képességének erősödéséhez. A városban csökken a 
kedvezőtlen körülmények között élők száma és a fejlesztések hatására – összhangban az országos és térségi foglalkoztatáspolitikai és szociális intézkedések 

célkitűzéseivel – csökken a hátrányos helyzetű népesség aránya is. A szolgáltatások minőségének javítása növeli a lakosság elégedettségét, az intézmények energetikai 
modernizálása az önkormányzat és az intézmények üzemeltetőinek gazdasági pozícióját javítja. A vállalkozások erősítése révén Ercsi javít jelenleg kedvezőtlen 

foglalkoztatási mutatóin, ezzel is támogatva a szakképzett népesség helyben maradását. A város – kapcsolódva a tágabb térség kezdeményezéseihez – természeti és 
épített örökségének hasznosítása révén kiépíti alapvető turisztikai pilléreit. A helyben elérhető szolgáltatások körének és elérhetőségének bővítésével és a szolgáltatások 

színvonalnak javításával a város megerősíti jelenlegi pozícióját. Kihasználva a város kiváló elhelyezkedését és megközelíthetőségét, emelkedik a vállalkozások száma, 
amely Ercsi szűkebb térségben betöltött gazdasági és foglalkoztatási szerepkörének növekedését eredményezi. 
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35. táblázat: A Városrészek és tematikus célok össz efüggése 

Városrészek / Tematikus célok 

T1: Dinamikusan b ővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a helyi 
ipari infrastruktúra 
fejlesztésével 

T2: A városi környezet és a 
településen elérhet ő 
szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének javítása 
érdekében 

T3: A közösségi 
együttm űködések 
ösztönzése Ercsiben a 
város 
népességmegtartó 
képességének javítása, 
továbbá a helyi 
kulturális örökség, 
valamint a társadalmi 
kohézió er ősítése 
érdekében 

V1: Ercsi    

V2: Sinatelep    

 Erős koherencia 

 Közepes 
koherencia 

 Gyenge 
koherencia 
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• A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárol ás indoklása 

Noha a módszertan alapján a tervezés jelenlegi fázisában még nem feltétlenül 
célszerű az akcióterületek végleges és pontos lehatárolása, ezek jellege és 
elhelyezkedése már tervezhető, vagyis az alapvető adottságok alapján 
előzetesen – a mindenkori módosítás jogát fenntartva – lehatárolhatóak a 
fejlesztési területek. 

Ercsiben, az előzetes egyeztetések eredményeként, 5 akcióterület 
lehatárolására került sor. 

Az alábbi térképek a város egészén belül ábrázolják az akcióterületek 
elhelyezkedését. A második térkép a település határán kívül elhelyezkedő, de 
belterületnek minősülő Sinatelepen belül lehatárolt akcióterületet ábrázolja.  

 

45. térkép: Akcióterületi lehatárolás a város egész ére 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

A fejezet további részeiben az alábbi hivatkozással használjuk az akcióterületek 
megnevezéseit: 

 

1. Belváros Akcióterület 

2. Savanyúrét Akcióterület 

3. Tótlik Akcióterület 

4. Sinatelep Akcióterület 

5. Laktanya Akcióterület 

 

Akcióterületi lehatárolások 

Az akcióterületek lehatárolásánál figyelembe vettük a terület egyedi 
elhelyezkedését, a terület lehatárolását meghatározó jellemzőket, továbbá 
kiemelten kezeltük az akcióterülethez rendelhető fejlesztési elképzelések 
tartalmi kapcsolódását, ezeknek az akcióterületen elérhető funkciókra gyakorolt 
hatását. 

 

1. Belváros Akcióterület 

A Belváros Akcióterület határoló utcái és objektuma i:   

A Duna jobb partja a Köztársaság tér déli pontjától az Ercsi-Szigetújfalu között 
közlekedő komp feljáróig, a komphoz vezető út vonala a Híd utcáig, Híd utca, 
Mártírok útja, Damjanich utca, Szent István út, Arany János utca, Esze Tamás 
utca, Széchenyi utca, Dózsa György út, Eötvös utca, Jászai Mari utca, Eötvös 
utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Köztársaság tér. 

 

Az akcióterület típusa 

Zöld városrehabilitációs és városközponti, funkcionális centrum terület.  
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46. térkép: 1-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kiválasztás indoklása 

Az akcióterület esetében alapvetően a közterületekhez kapcsolódó, „zöld város” 
kialakítását szolgáló beavatkozások, valamint energetikai korszerűsítések 
megvalósítását tervezi Ercsi Város Önkormányzata. Bár a Belvárosi 
Akcióterület a város központi területe, jelenleg nem rendelkezik kialakult, 
egységes városias arculattal. Ennek oka, hogy Ercsiben az elmúlt években 
elmaradt az a fajta funkcionális városközpont fejlesztés, amely számos magyar 
városban jelentős településközponti megújulást tett lehetővé. Ennek tükrében a 
tervezett fejlesztések egyszerre irányulnak a város centrumterületének 
egységes funkcionális és városképi átalakítására, elősegítve a település 
zöldterületi megújulását, élhetőbb és egészségesebb életkörülmények 
megteremtését. Az akcióterületen belül találhatóak Ercsi fontosabb zöld, 
szabadidős és rekreációs területei, melyek jelenlegi állapota nem felel meg a 
kor igényeinek, nem szolgálja a lakosság igényeit. A területen számos humán, 
pénzügyi és üzleti szolgáltatás, üzlet és intézmény található, így forgalma és 
közlekedési terheltsége jelentős. Az Akcióterület összképe, a közlekedési 
hálózatok és közösségi területek kapcsolódása nem szolgálja megfelelően azt a 
funkciót, melyet, mint városközponti területnek el kell látnia. 

A tervezett fejlesztések során a város az akcióterület „zöld város”, valamint 
energetikai és közlekedési megközelítésű rehabilitációját tervezi, növelve a 
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terület infrastrukturális adottságainak minőségét, ennek révén pedig a település 
vonzerejét és népességvonzó erejét.  

 

2. Savanyúrét Akcióterület 

A Savanyúrét Akcióterület határoló utcái és objektu mai:  

Kispusztai út, Lavotta utca, Kisfaludy út, a Laktanyát északi irányból határoló út 
a Gorkij fasortól a Belmajorig, Belmajor, Fűzfa utca, Dózsa György út, Hársfa 
utca, Május 1 körút, Gárdonyi Géza utca, a vasút vonaláig, a vasút vonala az 
Akácfa utcáig, Akácfa utca, Kispusztai út. 

 

47. térkép: 2-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az akcióterület típusa 

Szociális városrehabilitációs akcióterület.  

 

A kiválasztás indoklása 

Az Akcióterület jelentős része egybeesik a KSH által lehatárolt szegregátum 
területével. A releváns adatok szerint a Gárdonyi Géza utca, Kisfaludy út, 
Magyar utca, Kispusztai út, Nyár utca, névtelen utca közötti területre a 
szegregációs mutató 35% feletti értéke a jellemző. Ez a terület kibővítésre 
került annak érdekében, hogy a KSH által szegregációval veszélyeztetett 
területként kiemelt Belmajor szintén a beavatkozások színtere lehessen (lásd 
az anti-szegregációs fejezet térképeit). Az így kialakított szociális 
városrehabilitációs akcióterület alkalmasabb a szegregáció mértékének 
csökkentésére, és lehetővé teszi azt is, hogy az önálló egységként ezen 
intézkedésen belül nem kezelhető Belmajor problémájára szintén megoldást 
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lehessen keresni. A területen infrastrukturális és szoft intézkedések komplex 
együttesét tervezi megvalósítani a város. 

 

3. Tótlik Akcióterület 

A Tótlik Akcióterület határoló utcái és objektumai:   

Híd utca, Halász utca, Szondy köz, Kárpáthy Jenő utca, Duna sor, Dankó Pista 
utca, Szőnyi István utca, Csók István utca, Csokonai utca, Híd utca. 

 

48. térkép: 3-as számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az akcióterület típusa 

Szociális városrehabilitációs akcióterület.  

 

A kiválasztás indoklása 

Az Akcióterület jelentős része egybeesik a KSH által lehatárolt szegregátum 
területével. A releváns adatok szerint az Ó utca, Kárpáthy Jenő utca, Híd utca, 
Feszty Árpád utca közötti területre a szegregációs mutató 35% feletti értéke, 
míg az Ó utca, Kárpáthy Jenő utca, Csokonai utca, Feszty Árpád utca közötti 
területre a szegregációs mutató 30-35% közötti értéke a jellemző. A két terület 
egységes tömböt alkot, együttes kezelésük feltétlenül indokolt. Ez a terület 
további bővítésre került annak érdekében, hogy a KSH által ugyancsak jelölt, de 
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a lakók száma miatt önállóan szegregátumként nem értelmezhető területek 
(Csók István utca környezete, valamint a Híd utca és Csokonai utca 
környezete) szintén a beavatkozások színtereiként szerepelhessenek (lásd az 
ITS Anti-szegregációs fejezetének térképeit). Az így kialakított szociális 
városrehabilitációs akcióterület alkalmasabb a szegregáció mértékének 
csökkentésére, és lehetővé teszi azt is, hogy az önálló egységként ezen 
intézkedésen belül nem kezelhető területek problémájára szintén megoldást 
lehessen keresni. A területen infrastrukturális és szoft intézkedések komplex 
együttesét tervezi megvalósítani a város. 

 

4. Sinatelep Akcióterület 

A Sinatelep Akcióterület határoló utcái és objektum ai:  

Sinatelep, Madách utca nyugati oldala. 

 

49. térkép: 4-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az akcióterület típusa 

Szociális városrehabilitációs akcióterület.  

 

A kiválasztás indoklása 

Az Akcióterület megegyezik a KSH által lehatárolt szegregátum területével. A 
releváns adatok szerint a Madách utca nyugati oldalára a szegregációs mutató 
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35% feletti értéke a jellemző. A területen infrastrukturális és szoft intézkedések 
komplex együttesét tervezi megvalósítani a város. 

 

5. Laktanya Akcióterület 

A Laktanya Akcióterület határoló utcái és objektuma i:  

Rákóczi út, Szabadság út, Szőlőhegy, Panoráma út, Harangvirág utca, 
Villanytelep utca, Dózsa György út, a laktanyát északi irányból határoló utca, a 
Gorkij fasorig, Kisfaludy út, Lavotta utca, Kispusztai út. 

 

50. térkép: 5-ös számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az akcióterület típusa 

Barnamezős városrehabilitációs akcióterület.  

 

A kiválasztás indoklása 

A terület korábban a Magyar Honvédség kezelésében állt, 1990 óta – amióta a 
honvédség nem használja aktívan a területet – funkció nélküli, kihasználatlan 
térként éktelenedik gyakorlatilag a város közepén. A volt laktanya hasznosítása, 
funkcionális szerepének kialakítása csak a tulajdonviszonyok megváltoztatását 
követően lehetséges. A jelenlegi tulajdonos a Honvédelmi Minisztérium, amely 
a területen 1990 óta semmilyen fejlesztést nem végzett. 
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Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztés ek 
összefoglaló bemutatása 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezése során fontos annak szem 
előtt tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a megvalósítás fázisában 
reális lehetőség legyen konkrét projektek megvalósítására, és hogy az 
előkészítettség különböző fázisaiban levő projekt-elképzelések egymáshoz 
optimálisan illeszkedve, a lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia 
céljainak elérését. 

Az alábbiakban először az egyes akcióterületekhez kacsolódóan definiálható, 
egymáshoz kapcsolódó projekteket, projektjavaslatokat mutatjuk be röviden.  

Ercsi város esetében az akcióterületek a település területének jelentős részét 
lefedik. Ennek egyik oka, hogy korábban nem történt akcióterületi lehatárolás és 
akcióterületi megközelítésű fejlesztés sem került lebonyolításra. Emellett, a 
város szempontjából lényeges adottságként kell hangsúlyozni, hogy a megjelölt 
akcióterületek önálló karakterrel rendelkeznek és viszonylag egyedi 
megközelítést is igényelnek. Területük – a település területéhez viszonyítva – 
jelentősnek nevezhető. Az egyes akcióterületeken belül tervezett fejlesztések 
illeszkedése nem csupán területi alapú, logikailag is összekapcsolódnak, 
mintegy kiegészítve egymást, erősítve az egyes beavatkozások hatását.  

A városban tervezett további fejlesztések tematikus alapon csoportosítható 
projektjavaslatok, melyek a város eltérő területein valósulhatnak meg, így 
akcióterületi jellegű megközelítés velük kapcsolatban nem alkalmazható. Két 
kategóriában kerülnek bemutatásra: „hálózatos projektek” és „egyéb 
fejlesztések”. 

 

1. A Belváros Akcióterületen tervezett fejlesztések  bemutatása 
 

Az akcióterületen megvalósítandó komplex fejlesztés megnevezése: Ercsi 
városközpont komplex rehabilitációja . Figyelembe véve a település 
infrastrukturális adottságait, az elmúlt évek fejlesztési irányvonalát és a 
megvalósult beruházásokat, kijelenthető, hogy Ercsi számára az alábbiakban 
bemutatásra kerülő komplex fejlesztés mind gazdasági, mind társadalmi 
szempontból kiemelkedő fontosságú, ezért, mint kulcsprojekt  kerül 
azonosításra. 

A szükséges beruházások magját zöld és energetikai jellegű fejlesztések 
képezik. Ahogyan a megalapozó vizsgálatban is kiemelésre került, a városi 
zöldfelületek mennyisége nem elégséges, a meglévők nem érik el a modern 
városi park esetében elvárt esztétikai és minőségi szintet. Az akcióterületen 
emellett több önkormányzati tulajdonú épület is található, melyek energetikai 
szempontból kedvezőtlen tulajdonságokkal bírnak. Ugyancsak kiemelhető a 
terület úthálózatának kedvezőtlen minősége és a több helyen jelentkező és 
megoldatlan belvíz és csapadékvíz elvezetési probléma. A komplex fejlesztés 
elemei az alábbiak: 
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• Zöld városközpont komplex rehabilitáció  
A projekt a meglévő zöld területek fejlesztésére és bővítésére, a kapcsolódó 
közutak és járdák, valamint forgalommentes területek kialakítására és 
felújítására koncentrál.  

A település legjelentősebb zöldfelülete a Duna-parti területen található, ez 
egyben a város legnagyobb egybefüggő közterületi zöld területe, mintegy 3,2 
ha nagyságú. A terület parkként üzemel, részben fásított, túlnyomórészt füves, 
de alapvetően felújításra szorul. Jelenleg számos városi rendezvénynek ad 
helyszínt. Funkcionális kihasználtsága nem kiforrott. A területen többek között a 
növényfelület, élőhelyek megújítása, városi aktív rekreációs és közösségi 
zöldterületek kialakítása tervezett. 

A terület mellett, a Duna-parton található a régi kikötő és csónakház, mely 
szintén felújításra szorul. A csónakháztól délre található önkormányzati 
tulajdonú ingatlan Natura 2000 terület, illetőleg az Országos Ökológiai Hálózat 
része, ezért itt építési tevékenység az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendeletben meghatározott feltételek mellett végezhető. 

A település és az akcióterület közvetlen centrumában található a mintegy 1000 
m2-es Szt. István tér, amely jelenleg – a tényleges lehetőségekhez és 
igényekhez képest – alulhasznosított zöld terület, néhány paddal és egy 
koronát ábrázoló köztéri alkotással. A közelben oktatási intézmény, 
lakóterületek találhatóak, így jelentősebb közösségi funkció kialakítása indokolt. 

Jelentős zöldfelületnek mondható az a mintegy 2.200 m2-es terület, amely a 
Szent István út és Türr István út metszéspontjában található. A tér, melyen 
Petőfi Sándor szobrát is láthatják a város lakói, – bár gondozott és jó állapotú – 
mégis alulhasznosított zöld területként értelmezhető, hiszen méretéhez és 
elhelyezkedéséhez képest funkcionálisan nem kap megfelelő hangsúlyt és 
szerepet.  

Az Eötvös József téren jelenleg a város jeles polgárának emléket adó szobor és 
egy vasúti emlékmű található.  

Összességében kiemelendő, hogy az egyes parkok és zöldterületek mérete és 
a kapcsolódó funkcionális adottságok jelentős fejlesztések igényét alapozzák 
meg a városban. Az is megállapítható, hogy bár a jelzett területek viszonylag 
közel helyezkednek el egymáshoz képest, valójában önálló szigetekként 
léteznek a város szívében. Egységes, funkcionális szempontból átgondolt 
fejlesztésük, megfelelően kialakított gyalogos és forgalomcsökkentett zónákkal 
való összekötésük hozzájárulhat a település népesség és gazdasági 
vonzóképességének javításához és az egységes településkép kialakításához. 

A parkok, zöldterületek környezetében szükséges a közutak, járdák minőségi 
felújítása, forgalommentesített területek minőségi kialakítása, parkolók 
létesítése, felújítása. 

Amennyiben lehetőség adódik és a források lehetővé teszik, a csapadékvíz 
hasznosításának és elvezetésének is lehetőséget próbálunk teremteni a 
projekten belül. 
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Az Ercsi Zöld városközpont komplex rehabilitációhoz kapcsolódóan 
úgynevezett soft projektelemekként közösségfejlesztés és a települési identitást 
erősítő programok is megjelennek. Ezek között az előzetes elképzelések szerint 
megjelenik a környezettudatosság erősítése, a települési arculat és identitás 
fejlesztése, valamint a bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság 
javítását segítő programok is. 

 

• Polgármesteri Hivatal fejlesztése 
A Polgármesteri Hivatal elavult, rossz állapotban lévő épülete jelentős felújítást 
igényel. Vonatkozik ez az ingatlan esztétikai állapotának javítására, a 
magasabb szintű szolgáltatások elérhetőségének biztosítására, az épület 
energetikai tulajdonságainak javítására egyaránt. Az épület falai több helyen 
feláztak, a vakolat sérült. A nyílászárók korszerűtlenek és a fűtési rendszer is 
elavult. A fejlesztés egyszerre szolgálja a környezet védelmét, a lakosság 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását és az önkormányzat 
gazdálkodási mutatóinak javulását. 

 

• Eötvös József Általános Iskola felújítása 
2015. év végén megvalósult az iskola épületenergiai fejlesztése 
(homlokzatszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés), azonban továbbra 
is szükséges fejlesztésekként azonosítható az épület belső felújítása (burkolat, 
világítás-korszerűsítés, beépített bútorok cseréje, mellékhelyiségek felújítása, 
megújuló energia-hasznosítás). 

 

• Baczakó Péter Sportcsarnok felújítása 
2015. év végén megvalósult az iskola melletti sportcsarnok épületenergiai 
fejlesztése (homlokzatszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés), amely 
mellett továbbra is szükséges a belső világítás fejlesztése, mellékhelyiségek 
felújítása és a tető felújítása. 

 

• Ercsi Napfény Óvoda felújítása 
A Napfény Óvoda két telephellyel rendelkezik, melyek közül a II. számú 
telephely (Bercsényi Miklós utca 18.) 2009-ben teljes körűen fel lett újítva. Az I. 
számú telephely a Dózsa György tér 2 szám alatt található. Az épület felújításra 
szorul, alapvetően épület energetikai fejlesztéseket igényel (szigetelés, 
nyílászáró, fűtéskorszerűsítés, stb.), emellett elengedhetetlen a burkolatok 
felújítása, a megújuló energia hasznosítások fejlesztése. A szolgáltatások 
színvonalának emelése érdekében bővítés is szükséges: tornaszoba, szociális 
helyiségek kialakítása, valamint akadálymentesítés. 

 

• Ercsi Hétszínvirág Óvoda felújítása 
A Belváros Akcióterületen helyezkedik el a Hétszínvirág Óvoda is. Az óvoda 
kapcsán az elmúlt években a szükséges bővítés már megvalósult, jelenleg a 
meglévő épület felújítása, épület energetikai fejlesztése (szigetelés, nyílászáró, 
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fűtéskorszerűsítés), a burkolatok felújítása, megújuló energia hasznosítások 
fejlesztése mellett a parkolási helyzet javítása jelentkezik fontos fejlesztési 
igényként. 

 

• Bölcsőde kialakítása 
Jelenleg nem működik bölcsőde a településen, erre azonban a gyermekszám 
alapján is igény van. A szolgáltatás kialakításához új épület építése szükséges, 
amennyiben lehetséges a Belváros Akcióterület területén. 

 

• Szociális Szolgálat épületének felújítása 
Az elkövetkező időszakban a város tervezi az épület felújítását, épület 
energetikai fejlesztését (szigetelés, nyílászáró, fűtéskorszerűsítés), burkolatok 
felújítását, megújuló energia hasznosítások fejlesztését. 

 

• Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felújítása 
Az épület esetében esztétikai és energetikai modernizálás szükséges, emellett 
igény jelentkezik az udvar kulturális célú hasznosítására. 

 

• Orvosi rendelő fejlesztése 
A viszonylag új és modern Ercsi Egészségügyi Központ épülete esetében 
kisebb energetikai beavatkozások indokoltak: a meglévő napkollektorok túlzott 
kapacitással lettek megtervezve, kihasználtságukat az intézmény nem tudja 
maga biztosítani, ezért az elképzelések szerint egy részük átkerülne más 
intézményekhez. Ugyanakkor az épület szigetelése nem megfelelő, így a 
fenntartási költségek továbbra is magasak. 

 

• Prevenciós szolgáltatási kör bővítése 
Az Ercsi Egészségügyi Központ prevenciós szolgáltatási körének bővítése az 
egy napos sebészet és az infúziós terápia kialakítását célozza alapvetően. A 
fejlesztések részben az épület bővítését, részben pedig eszközbeszerzéseket, 
szolgáltatási kör bővítését igénylik. 

 

2. A Savanyúrét Akcióterületen tervezett fejlesztés ek bemutatása 
A terület a KSH releváns mutatói alapján szegregált területnek minősül, 
ugyanakkor ki kell emelni, hogy a kedvezőtlen települési társadalmi, gazdasági 
és infrastrukturális helyzet nem általánosítható sem a statisztikai hivatal által 
megjelölt, sem pedig az akcióterületként kijelölt területre. Figyelembe véve. 
hogy a Savanyúrét és Belmajor elnevezésű területek összekapcsolásával 
kialakított jelentős terület nem nevezhető semmiképpen sem homogén 
egységnek, a beavatkozások részletes kidolgozása során szükséges pontosan 
meghatározni a szükséges tevékenységeket. 

Az akcióterület vonatkozásában kiemelendőek az alábbi jellemzők: 

- a hátrányos helyzetű lakosság magas száma, 
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- az alacsony iskolai végzettségű lakosok magas aránya, 
- a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők magas aránya az aktív korúakon 
belül, 

- munkanélküliek és tartós munkanélküliek magas aránya, 
- foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 50% feletti, 
- alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 

magas aránya, 
- a gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 

közel 75%, 
- kedvezőtlen infrastrukturális adottságok a területe belül. 

 

Projekt címe: Szociális Városrehabilitációs fejlesz tés Savanyúrét és 
Belmajor területén 

Figyelembe véve az akcióterület fontosabb szükségleteit és a helyben 
tapasztalható problémákat, előzetesen az alábbi tevékenységek végrehajtását 
tervezi a város Savanyúrét és Belmajor vonatkozásában: 

• projekt-előkészítő tanulmány és megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése, 

• lakófunkciót erősítő tevékenységek, 
• szociális bérlakások kialakítása, 
• közterületi és közlekedési fejlesztések, 
• környezeti fejlesztések (pl. ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz kezelés), 
• közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, 
• a közbiztonság javítását szolgáló tevékenységek, 
• foglalkoztatást elősegítő tevékenységek, 
• egyéb infrastrukturális fejlesztések, 
• a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok (szoft tevékenységek) lebonyolítása. 
 

3. A Tótlik Akcióterületen tervezett fejlesztések b emutatása 
A Tótlik Akcióterület a KSH releváns mutatói alapján részben szegregált 
részben pedig szegregációval veszélyeztetett területnek minősül. Csakúgy, mint 
a Savanyúrét Akcióterület, a Tótlik sem nevezhető homogén egységnek, a 
terület mind infrastrukturális, mind gazdasági és társadalmi szempontból igen 
összetett képet mutat, éppen ezért a beavatkozások részletes kidolgozása 
során szükséges pontosan meghatározni a szükséges tevékenységeket. 

Az akcióterület vonatkozásában kiemelendőek az alábbi jellemzők: 

- az alacsony iskolai végzettségű lakosok magas aránya, 
- a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők magas aránya az aktív korúakon 
belül, 

- az alacsony komfort fokozatú lakások aránya jelentős, 
- munkanélküliek és tartós munkanélküliek magas aránya, 
- foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 50% feletti, 
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- alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
magas aránya, 

- kedvezőtlen infrastrukturális adottságok a területen belül. 
 

Projekt címe: Szociális Városrehabilitációs fejlesz tés Tótlik területén 

Figyelembe véve az akcióterület fontosabb szükségleteit és a helyben 
tapasztalható problémákat, előzetesen az alábbi tevékenységek végrehajtását 
tervezi a város a Tótlik Akcióterület vonatkozásában: 

• projekt-előkészítő tanulmány és megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése, 

• lakófunkciót erősítő tevékenységek, 
• közterületi és közlekedési fejlesztések, 
• környezeti fejlesztések (pl. ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz kezelés), 
• közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, 
• a közbiztonság javítását szolgáló tevékenységek, 
• foglalkoztatást elősegítő tevékenységek, 
• egyéb infrastrukturális fejlesztések, 
• a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok (szoft tevékenységek) lebonyolítása. 
 

4. A Sinatelep Akcióterületen tervezett fejlesztése k bemutatása 
Sinatelep, mint a várostól elkülönülten elterülő, de belterületnek minősülő 
városrész több, különböző karakterisztikával rendelkező egységből tevődik 
össze. A lakóterületek nagyobb része rendezett, kertvárosias hangulatú 
utcákból áll, ahol a lakosok ügyelnek környezetükre. Sinatelepen találhatjuk a 
Sina Kastélykertet, amely felújításra szorul. 

A KSH adatai alapján szegregátumként megjelölt terület Sinatelep területétől 
déli irányban, elkülönülten található, miután áthaladunk a Váli-víz felett átívelő 
hídon. Ez a településrész mindössze két utcából áll. melyek közül a Madách 
utca nyugati oldala, 20 lakással és 62 lakossal minősül szegregált területnek. 

Az akcióterület vonatkozásában kiemelendőek az alábbi jellemzők: 

- az alacsony iskolai végzettségű lakosok magas aránya, 
- a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők magas aránya az aktív korúakon 
belül, 

- munkanélküliek és tartós munkanélküliek magas aránya, 
- alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak igen 

magas aránya (70%), 
- kedvezőtlen infrastrukturális adottságok a területen belül. 

 

Projekt címe: Szociális Városrehabilitációs fejlesz tés Sinatelep területén 

Figyelembe véve az akcióterület fontosabb szükségleteit és a helyben 
tapasztalható problémákat, előzetesen az alábbi tevékenységek végrehajtását 
tervezi a város a Sinatelep Akcióterület vonatkozásában: 
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• projekt-előkészítő tanulmány és megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése, 

• lakófunkciót erősítő tevékenységek, 
• közterületi és közlekedési fejlesztések, 
• környezeti fejlesztések (pl. ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz kezelés), 
• a közbiztonság javítását szolgáló tevékenységek, 
• foglalkoztatást elősegítő tevékenységek, 
• egyéb infrastrukturális fejlesztések, 
• a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok (szoft tevékenységek) lebonyolítása. 
 

5. A Laktanya Akcióterületen tervezett fejlesztések  bemutatása 
A városközpont közvetlen közelében, a település területének jelentős részét 
foglalja el a volt laktanya gondozatlan és településkép romboló egysége. A 
terület jelenleg a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában van, 1999 óta 
használaton kívül. Az egyeztetések a lehetséges hasznosításról és a 
tulajdonjog rendezéséről megkezdődtek. Tulajdonjogváltást követően 
barnamezős fejlesztés tervezett a területen. 

 

Projekt címe: Volt Laktanya területének barnamez ős rehabilitációja 

A fejlesztés során a település általános környezeti állapotát kívánjuk javítani 
alapvetően infrastrukturális beruházások segítségével, hozzájárulva ezzel a 
város fenntartható fejlődésének elindításához. Cél a jelenleg kihasználatlan 
terület integrálása, a veszélyes és szennyezett területek csökkentése, a 
különböző funkciók mentén történő hasznosítás megindítása. Előzetesen 
tervezett tevékenységek:  

• komplex állapotfelmérés, igényfelmérés és kihasználtsági (hasznosítási) 
terv, valamint a kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 

• alapvető és szükséges kármentesítési tevékenységek, 
• a terület gazdasági hasznosításának előkészítése, 
• közterületek kialakítása a „zöld város” elveinek érvényesítésével, a 

jelenlegi barnamezős területek hasznosítása és rehabilitálása révén; a 
felújított részek integrálása a város zöld infrastruktúra hálózatába;  

• épületek energiahatékonysági és esztétikai felújítása, funkcionális 
hasznosításukkal összhangban, szükség esetén bontás, 

• közvilágítás modernizálása, 
• kapcsolódó közlekedési fejlesztések, parkolók létesítése. 

A felsorolt általános tevékenységek pontosítására a megalapozó 
dokumentumok elkészítését követően kerül sor.  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció 
véleményezése során a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala a laktanyai 
akcióterület vonatkozásában jelezte, hogy a területek "honvédelmi és katonai 
szempontból feleslegesek". Emellett azonban a tervezett fejlesztések a 
területek feletti rendelkezési jog megszerzését követően kezdhetőek meg. 
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A Dunai gyakorlótér (hrsz. 047, 050/8,050/9,050/10, 050/11, 058/2, 058/3, 
058/4, 077/2) felsorolt területeit, mint honvédelmi terület övezetébe sorolt 
területeket a Magyar Honvédség, mint gyakorlóteret és kapcsolódó 
infrastruktúrát tartja számon, melyek használatát a tervezett fejlesztések nem 
korlátozhatják.  

 

Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a települé s egésze 
szempontjából jelent ős fejlesztések 

 

Hálózatos projektek 

Hálózatos projektként több, egymáshoz kapcsolódó, azonos jellegű elemből álló 
fejlesztések kerültek azonosításra. Ercsi esetében a kijelölt hálózatos projektek 
érintik az energiahatékonysági fejlesztések és a közlekedésfejlesztés 
témakörét. 

 

• Belterületi utak, kerékpárutak fejlesztése 
A település területén az önkormányzati kezelésben lévő utak fejlesztése kiemelt 
feladat. Az utak egy része nem rendelkezik pormentes burkolattal, a meglévő 
burkolatok sok helyen sérültek, elhasználódottak. Bár a kerékpáros közlekedés 
önálló kerékpárúton való kialakítása az utak szűkössége miatt sok helyen nem 
lehetséges, a kerékpározás biztonságosabbá tételét a város forgalmasabb 
területein elő kívánja segíteni a város a következő időszakban. 

 

• Útfejlesztés munkaerő mobilitás növelése érdekében 
A jelentősebb foglalkoztatók, intézmények megközelíthetőségét elősegítendő 
szükség van a releváns önkormányzati utak felújítására, fejlesztésére. 

 

• Közvilágítás korszerűsítése települési szinten 
Városi szinten szükséges felmérni a jelenlegi közvilágítás állapotát és a 
szükséges fejlesztéseket. A település törekedni kíván a leghatékonyabb és 
leginkább környezetkímélő megoldás alkalmazására a jövőben. 

 

Egyéb fejlesztések 

Az „Egyéb fejlesztések” közé azok a fejlesztések kerültek besorolásra, melyek a 
fenti kategóriák egyikébe sem sorolhatóak be bizonyossággal. Emellett itt 
kerülnek megemlítésre azok a fejlesztések, melyek a település számára 
jelentőséggel bírnak, azonban megvalósításuk nem, vagy csak részbe tartozik 
az önkormányzat közvetlen hatáskörébe. 

 

• Ipari park, ipari terület fejlesztése 
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A jelenlegi ipari terület mintegy 70%-a értékesítésre került. A fennmaradó 
terület hasznosítása kiemelt feladat. A cukorgyár és a laktanya területe 
ugyancsak potenciálisan ipari jellegű beruházásokra alkalmas terület lehet, 
megfelelő felújításokat és átalakításokat követően. A fejlesztések során 
figyelembe kell venni, hogy a laktanya területe nagymértékben a város lakott, 
belvároshoz közeli részein helyezkedik el.  

A feladatok között meg kell említeni a lehetséges ipari terület(ek) kialakításának 
szükségességét is. 

 

• Termelői piac felújítása 
A piac esetében szükség van a meglévő infrastruktúra felújítására, továbbá 
kulturált mellékhelyiségek kialakítására.  

 

• Tiszti Klub felújítása, átalakítása 
A volt Tiszti Klub ma nem tölt be tényleges, a lakók számára érdemi funkciót. 
Hasznosítását és modernizálással egybekötött felújítását tervezi a város. Az 
ingatlan a Belvároshoz közel, azonban a Laktanya Akcióterület részén 
helyezkedik el. Önálló fejlesztésként való nevesítését az indokolja, hogy az 
ingatlan – szemben a laktanya területével – már jelenleg is az Önkormányzat 
tulajdonában van, így fejlesztése tervezhető. Jelenleg turisztikai, vagy 
közösségi jellegű hasznosítása tűnik leginkább megvalósíthatónak. 

 

• Sinatelepi Közösségi Ház felújítása 
A fejlesztendő ingatlan egy önkormányzati tulajdonban lévő épület, valamint a 
kapcsolódó udvar, kert. A településtől fizikailag elkülönülő Sinatelep jelentős 
része rendezett, lakói gondozzák környezetüket. A lakosok igényei indokolják 
olyan közösségi ház létrehozását, amely egyben játszótér kialakítására is 
lehetőséget teremt. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése és 
funkcionális átalakítása révén megvalósítható az igényeknek megfelelő 
intézmény. 

 

• Duna-part és Kis Duna partjának fejlesztése 
A fejlesztendő terület a város déli részén, részben külterületen helyezkedik, 
jelentős részben Natura 2000-es érintettség jellemzi. A természeti környezet 
közelsége a terület turisztikai jellegű hasznosítását indokolja, természetesen a 
szigorú szabályok figyelembe vétele mellett. A város ennek megfelelően a vizes 
területek, mint élőhelyek bemutathatóságának lehetővé tételét, a 
horgászturizmusban rejlő lehetőségek kialakítását tervezi. 

 

• Eötvös Kápolna és környezetének kialakítása 
Az Eötvös Kápolna Ercsitől északra, egy löszplató peremén helyezkedik el. 
Ercsi „báró Eötvös József városa”, a kápolna a város talán leghíresebb 
emberének síremléke, aki a Batthyány- és Andrássy kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 
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Kisfaludy Társaság elnöke, egyben Eötvös Loránd fizikus édesapja volt. A 
családi sírboltnak egykor otthont adó római katolikus kápolna évről-évre egyre 
rosszabb állapotban van, felújítása komoly ráfordítást igényel. Eszmei értéke, 
egykori szépségének vonzereje és az épület együttes elhelyezkedése, kulturális 
és turisztikai hasznosítását indokolják. 

 

• Wimpffen Kastély – Angolkert kialakítása, felújítása 
A Wimpffen Kastély (más néven Szapáry–Wimpffen-kúria) a település 
központjától délre (de ahhoz igen közel) elhelyezkedő, szabadon álló, L 
alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. A birtok 1650 óta volt a Szapáry 
család birtokában. Az ő birtoklásuk idején, a 1757 körül épülhetett a kúria 
régebbi szárnya, melyhez a birtokot az 1845-ös években megvásároló br. Sina 
Simon építtethette az újabbat. 

Az épület és egykori kertje jelenleg igen rossz műszaki, esztétikai állapotban 
van, ugyanakkor mind építészetileg, mind történeti szempontból jelentős emlék 
és érték, ezért az önkormányzat felújítását és hasznosítását tervezi, az 
elképzelések szerint a Mária Zarándokúthoz kapcsolódó turisztikai elemként. 

 

• Helyi foglalkoztatási kezdeményezések 
Kapcsolódva a megyei foglalkoztatási program kialakításához, városi szinten is 
meg kívánjuk valósítani a foglalkoztathatóság növelését támogató helyi szintű 
programot. 

 

• SEAP (fenntartható energia akcióprogram) készítése 
A városban az épületek energetikai szempontú felmérése és a tervezett 
energiahatékonysági fejlesztések megalapozása érdekében tervezzük 
elkészíteni a település Fenntartható Energia Akcióprogramját (SEAP). 

 

• Befektetés ösztönzési program elkészítése 
Az új befektetők városba vonzása, valamint a helyi gazdaság dinamizálása és 
az önkormányzat és a helyi vállalkozások közötti együttműködés erősítése 
szempontjából is fontos befektetés ösztönzési program elindítása Ercsiben. 

 

A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai céljaihoz 

A fejezetben bemutatásra kerül a tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai 
céljaihoz. Mátrix:  

• sorokban a városi szintű tematikus célok,  
• oszlopokban a fejlesztési típusok (kulcs, hálózatos, akcióterületi, egyéb) 
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36. táblázat Stratégiai célok és projektek kapcsola ta 

Középtávú városi célok (tematikus 
célok) 

Akcióterületi projektek  Hálózatos projektek Egyéb projektek 

T1. Dinamikusan bővülő, versenyképes 
üzleti környezet kialakítása Ercsiben, 
kiemelten a helyi ipari infrastruktúra 
fejlesztésével 

- Zöld városközpont 
komplex rehabilitáció 
(kulcsprojekt) 

- Volt Laktanya területének 
barnamezős rehabilitációja 

- Belterületi utak, 
kerékpárutak fejlesztése 

- Útfejlesztés munkaerő 
mobilitás növelése 
érdekében 

- Közvilágítás korszerűsítése 
települési szinten 

- Ipari park, ipari terület 
fejlesztése 

- Termelői piac felújítása 
- Duna-part és Kis Duna 

partjának fejlesztése 
- Eötvös Kápolna és 

környezetének kialakítása 
- Wimpffen Kastély – 

Angolkert kialakítása, 
felújítása 

- Helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések 

- SEAP (fenntartható energia 
akcióprogram) készítése 

- Befektetés ösztönzési 
program elkészítése 

T2. A városi környezet és a településen 
elérhető szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók életminőségének 
javítása érdekében 

- Zöld városközpont komplex 
rehabilitáció 

- Polgármesteri Hivatal 
fejlesztése 

- Eötvös József Általános 
Iskola felújítása 

- Baczakó Péter Sportcsarnok 
felújítása 

- Ercsi Napfény Óvoda 
felújítása 

- Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
felújítása 

- Bölcsőde kialakítása 
- Szociális Szolgálat 

- Belterületi utak, 
kerékpárutak fejlesztése 

- Útfejlesztés munkaerő 
mobilitás növelése 
érdekében 

- Közvilágítás korszerűsítése 
települési szinten 

- Termelői piac felújítása 
- Tiszti Klub felújítása, 

átalakítása 
- Sinatelepi Közösségi Ház 

felújítása 
- Duna-part és Kis Duna 

partjának fejlesztése 
- Eötvös Kápolna és 

környezetének kialakítása 
- Wimpffen Kastély – 

Angolkert kialakítása, 
felújítása 
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épületének felújítása 
- Eötvös József Művelődési 

Ház és Könyvtár felújítása 
- Orvosi rendelő fejlesztése 
- Prevenciós szolgáltatási kör 

bővítése 
- Szociális Városrehabilitációs 

fejlesztés Savanyúrét és 
Belmajor területén 

- Szociális városrehabilitáció 
Tótlik területén 

- Szociális városrehabilitációs 
fejlesztés Sinatelep területén 

T3. A közösségi együttműködések 
ösztönzése Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének 
javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi kohézió 
erősítése érdekében 

- Zöld városközpont komplex 
rehabilitáció 

- Szociális Városrehabilitációs 
fejlesztés Savanyúrét és 
Belmajor területén 

- Szociális városrehabilitáció 
Tótlik területén 

- Szociális városrehabilitációs 
fejlesztés Sinatelep területén 

-  

- Tiszti Klub felújítása, 
átalakítása 

- Sinatelepi Közösségi Ház 
felújítása 

- Eötvös Kápolna és 
környezetének kialakítása 

- Helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések 
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A fejlesztések ütemezése 

Fejlesztések 
2015. 

I. félév 

2015. 

II. félév 

2016. 

I. félév 

2016. 

II. félév 

2017. 

I. félév 

2017. 

II. félév 

2018. 

I. félév 

2018. 

II. félév 

2019. 

I. félév 

2019. 

II. félév 

2020. 

I. félév 

2020. 

II. félév 

2021. 

I. félév 

2021. 

II. félév 

2022. 

I. félév 

2022. 

II. félév 

2023. 

I. félév 

2023. 

II. félév 

Akcióterületi fejlesztések                   

Ercsi városközpont komplex rehabilitációja                   

Zöld városközpont komplex rehabilitáció                                

Polgármesteri Hivatal fejlesztése                   

Eötvös József Általános Iskola felújítása                          

Baczakó Péter Sportcsarnok felújítása                          

Ercsi Napfény Óvoda felújítása                          

Ercsi Hétszínvirág Óvoda felújítása                          

Bölcsőde kialakítása                   

Szociális Szolgálat épületének felújítása                   

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
felújítása 

                  

Orvosi rendelő fejlesztése                   

Prevenciós szolgáltatási kör bővítése                   

Szociális Városrehabilitációs fejlesztés 
Savanyúrét és Belmajor területén 

                  

Szociális városrehabilitáció Tótlik területén                   

Szociális városrehabilitációs fejlesztés 
Sinatelep területén 

                  

Volt Laktanya területének barnamez ős 
rehabilitációja 

                  

Hálózatos fejlesztések                          



Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

52 
 

Belterületi utak, kerékpárutak fejlesztése                          

Útfejlesztés munkaerő mobilitás növelése 
érdekében 

                         

Közvilágítás korszerűsítése települési szinten                   

Egyéb fejlesztések                          

Ipari park, ipari terület fejlesztése                          

Termelői piac felújítása                          

Tiszti Klub felújítása, átalakítása                   

Sinatelepi Közösségi Ház felújítása                   

Duna-part és Kis Duna partjának fejlesztése                   

Eötvös Kápolna és környezetének kialakítása                   

Wimpffen Kastély – Angolkert kialakítása, 
felújítása 

                  

Helyi foglalkoztatási kezdeményezések                   

SEAP (fenntartható energia akcióprogram) 
készítése 

                  

Befektetés ösztönzési program elkészítése                   
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Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos p énzügyi terve 

2014-2020 között a városi rangú települések jelentős forráshoz juthatnak a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1-5. prioritási 
tengelyeihez kapcsolódó támogatási konstrukciókból. Komoly lehetőséget jelent 
továbbá a vidéki térségek és kistelepülések fejlesztéseit támogató 
Vidékfejlesztési Program, az alapvetően kis- és középvállalkozások fejlesztéseit 
finanszírozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), 
illetve a Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP). 

A városok számára a következő támogatási időszakban kiemelt figyelmet 
érdemel a TOP források új eljárás szerinti felhasználása, hiszen az a megyék 
hosszú távú integrált területi programjában (ITP) részben előre meghatározott. 
Ennek megfelelően, amint látni fogjuk, Ercsi esetében kiemelten a TOP 
fejlesztési kereteire épülő program került kidolgozásra, hiszen mind a 
közintézmények energetikai korszerűsítése, mind a fenntartható települési – és 
kiemelten városi – környezet kialakítását célzó programok, mind a munkaerő 
mobilitást támogató közlekedésfejlesztési beavatkozások e program keretében 
valósulhatnak meg. 

Az alábbi táblázat rögzíti az egyes fejlesztési elképzeléseket, melyekhez az 
indikatív költségvetés megjelölése mellett hozzárendelésre kerülnek a releváns 
operatív programokban megjelenő finanszírozási lehetőségek is. A költségvetés 
előzetes becsléseken alapul. 

 

37. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pén zügyi terve 

Projekt megnevezése 
Indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Zöld városközpont 
komplex rehabilitáció 

750 
TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 

Polgármesteri Hivatal 
fejlesztése 

250 

TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 
és  

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

Eötvös József Általános 
Iskola felújítása 

30 

TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 
és  

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 
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Baczakó Péter 
Sportcsarnok felújítása 

30 

TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 
és  

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

Ercsi Napfény Óvoda 
felújítása 

35 

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
felújítása 

25 

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

Bölcsőde kialakítása 65 

TOP 1.4 A foglalkoztatás segítése és 
az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével  

Szociális Szolgálat 
épületének felújítása 

60 
TOP-4.2 Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

Eötvös József 
Művelődési Ház és 
Könyvtár felújítása 

45 

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

Orvosi rendelő fejlesztése 45 
4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése  

Prevenciós szolgáltatási 
kör bővítése 

50 EFOP 

Szociális 
Városrehabilitációs 
fejlesztés Savanyúrét és 
Belmajor területén 

250 

TOP-4.3 Leromlott városi területek 
rehabilitációja, és TOP-5.2 A 
társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex 
programok 

Szociális 
városrehabilitáció Tótlik 
területén 

250 

TOP-4.3 Leromlott városi területek 
rehabilitációja, és TOP-5.2 A 
társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex 
programok 

Szociális 
városrehabilitációs 
fejlesztés Sinatelep 
területén 

100 

TOP-4.3 Leromlott városi területek 
rehabilitációja, és TOP-5.2 A 
társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex 
programok 

Volt Laktanya területének 
barnamezős 

900 
TOP-2.1 Barnamezős területek 
rehabilitációja 
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rehabilitációja 

Belterületi utak, 
kerékpárutak fejlesztése 

350 
TOP-3.1 Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

Útfejlesztés munkaerő 
mobilitás növelése 
érdekében 

100 
TOP-1.3 Gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés 

Közvilágítás 
korszerűsítése települési 
szinten 

nincs adat 
TOP-1.2 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Ipari park, ipari terület 
fejlesztése 

300 
TOP-1.1 Felhívás ipari parkok, 
iparterületek fejlesztésére 

Termelői piac felújítása 80 TOP-1.1 Helyi gazdaságfejlesztés 

Tiszti Klub felújítása, 
átalakítása 

60 

TOP-1.2 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés és 

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

Sinatelepi Közösségi Ház 
felújítása 

10 

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

Duna-part és Kis Duna 
partjának fejlesztése 

nincs adat KEHOP és GINOP 

Eötvös Kápolna és 
környezetének kialakítása 

70 
TOP-1.2 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Wimpffen Kastély – 
Angolkert kialakítása, 
felújítása 

250 GINOP 

Helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések 

100 
TOP 5.1 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések 

SEAP (fenntartható 
energia akcióprogram) 
készítése 

10 

TOP 3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése 

Befektetés ösztönzési 
program elkészítése 

35 
TOP 1.1 Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
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• Anti-szegregációs program 

A település szegregátumainak és szegregáció által ves zélyeztetett 
területeinek bemutatása 

Az anti-szegregációs terv célja, hogy a város beazonosítsa és felmérje azokat a 
városi területeket, lakóterületeket, ahol a társadalmi „lecsúszás”, illetve a 
lakókörzeti leértékelődés jelei felfedezhetők, illetve, ahol a szegregációra utaló 
folyamatok már előrehaladott állapotban vannak. A pontos helyzet azonosítását 
követően pedig ezekre a területekre cselekvési terveket, a szegregáció 
oldására irányuló programokat kell készíteni, a kedvezőtlen folyamatok 
mérséklésére, esetleges megállítására. 

A településeken belüli szegregáció országos, bizonyos tekintetben globális 
társadalmi jelenség, melynek kialakulásáért számos társadalmi, gazdasági és 
kulturális tényező felelős. A települési szegregáció irányába mutató társadalmi 
folyamatokat hazánkban tovább erősítik olyan egyéb tényezők, mint az alsó 
középrétegek jelentős részének lecsúszása, a munkanélküliség növekedése, a 
mélyszegénység terjedése, az ország vidéki térségeinek társadalmi-gazdasági 
leszakadása. E folyamatok a leszakadó területeken belül leginkább a 
többszörösen hátrányos helyzetben lévő közösségeket érinti, akik sok esetben 
jelentős koncentrációt mutathatnak egy jól körülhatárolható térben (térségi, 
települési szegregáció). A szegregációs folyamatokat súlyosbító tényező 
hazánkban a többségi társadalom és a roma kisebbség között régóta feszülő 
konfliktusok halmozódása és megoldatlansága. 

A szegregációnak többféle megjelenési formája létezik. Ezek közül a 
legjellemzőbbek, a foglalkoztatási-munkahelyi, az oktatási és a lakóterületi 
szegregáció. A szegregálódott lakónegyedek, szomszédságok helyzetét és 
karakterét döntően befolyásolja, hogy a fent említett formák közül melyek 
érvényesülnek dominánsan az adott területen. A szegregáció az alacsony 
státuszú lakosság koncentrációjának csökkentésével – vagy az alacsony 
státusz megszüntetésével, illetve a térbeli körülhatárolásának 
megváltoztatásával – oldható vagy oldandó. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának egyik 
feladata volt, hogy kimutassa, melyek a város kedvezőtlenebb státuszú 
területei, ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai jellemzői is 
rosszabbak. Annak érdekében, hogy a város az Anti-szegregációs Tervben 
pontosítani tudja a városrészeken belüli kisebb, szegregált, vagy 
szegregációval veszélyeztetett területegységeket, Ercsi város 2015-ben 
adatokat kért a Központi Statisztikai Hivataltól. A releváns adatok révén lehet 
ugyanis megállapítani, hogy melyek a város területén meglévő szegregált 
területek, illetve, szegregációval veszélyeztetett területek.  

A szegregátum(ok) lehatárolása a 314/2012-es Kormányrendeletben foglaltak 
szerint történik: az érvényes módszertan alapján azon területek tekinthetők 
szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra 
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vonatkozó határértéket (30. illetve 35%). A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy 
a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek 
kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató 
határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában 
közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, 
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás 
eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi egység. Azon 
tömböket tekintjük veszélyeztetett területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol 
a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.  

 

� Helyzetértékelés az alacsony státuszú 
lakosság területi koncentrációjáról a város 
egészének tekintetében 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő aktív korú alacsony 
státuszú lakosság száma 884 fő, az aktív korú (15-59 éves) lakosságon (5.167 
fő) belüli arányuk 17,1 %. Az alacsony státuszú népesség aránya így a 
település népességéhez viszonyítva 10,66%. 

 

38. táblázat: Az alacsony státuszú népesség száma é s aránya Ercsiben 

A város 
lakónépessége 

Az aktív korúak 
száma 

Alacsony státuszú 
aktív korú lakosság 

száma 

Alacsony státuszú 
lakosság aránya 

8.289 fő 5.167 fő 884 fő 10,66% 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

Az alacsony státuszú népesség a települési arányánál magasabb arányban él a 
szegregátumként meghatározott területen. A KSH által lehatárolt három 
szegregátum az alábbi területeken található: 

 

51. térkép: Ercsi szegregátumokat bemutató térképe (30% feletti) 
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Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 

52. térkép: Ercsi szegregátumokat bemutató térképe (35% feletti) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

Az első áttekintő kartogram (35. térkép) a szegregációs mutató 30%-os 
határértéke mellett együttesen mutatja a szegregátumokat és a szegregációval 
veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen 
jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–100% = lila). 

 

A második áttekintő kartogramon (36. térkép) a szegregációs mutató 35%, 
illetve afeletti értéket vesz fel. Ez a térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a 
területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%, az ilyen területek szegregáció 
szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a 
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% 
= szürke, 30–34% = világoszöld, 35–100% = sötétzöld). 

 

A szegregátumok lehatárolása: 

- 1. sz. szegregátum: Csokonai u. - Kárpáthy J. u. - Híd u. - Feszty Á. u (a 
terület dőlt betűvel jelzett része szegregációval veszélyeztetett terület) 

- 2. sz. szegregátum: Gárdonyi G. u. - Kisfaludy út - Magyar u. - Kispusztai út - 
Nyár u. - névtelen u. 

- 3. sz. szegregátum: Madách u. nyugati oldala 
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Ahogyan az a fenti térképeken is látszik, alapvetően mindhárom szegregátum 
35% feletti szegregációs mutatóval (35,1% és 53,4% és 50%) rendelkezik, 
azonban az 1. szegregátum egy kisebb részének mutatója 30-35% közötti 
(azaz szegregációval veszélyeztetett terület).  

A város területén a szegregációs index mértéke 17,1%, azonban a 
szegregátumokban 35 és 53,4% között található ezen érték, ami jól mutatja a 
területek hátrányos helyzetét. A három szegregátumban összesen 1.252 fő él, 
ami a város lakosságának 15,10%-a.  

Az aktív korúak körében a foglalkoztatottak aránya 8-26 százalékponttal marad 
el a szegregátumokban a városi arányhoz (51,8%) képest. A legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül jelentősen magasabb a 
szegregátumokban, mint a városi átlag (17,1%), továbbá a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül is igen 
magas, különösen a 2. és 3. számú szegregátumokban. A társadalmi 
szempontú hátrányok rajzolódnak ki a munkanélküliségi adatokból is: míg 
városi szinten 2011-ben 16,8%-os volt a munkanélküliségi ráta, a 
szegregátumokban 28-34% közötti. 

A lakásállomány tekintetében is kedvezőtlen mutatókkal rendelkeznek a 
szegregátumok. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya az 1. és a 2. 
szegregátum esetében igen magas, azonban a harmadik területen 0%-os. Az 
egyszobás lakások aránya a harmadik (50%) és az 1. szegregátum esetében 
(15,5%) haladja meg jelentősebben a városi átlagot (6,9%), a második területen 
nem tér el különösen a városi átlagtól.  

 

� A szegregátumok helyzetértékelése 

A település területén a statisztikai adatok alapján három szegregátum található. 
Az egyes területek jellemzése az alábbi táblázatban szereplő adatok alapján 
történik (vastaggal kiemelve a szegregációs mutató): 

 

39. táblázat: A szegregátumokat jellemz ő adatok Ercsiben 

Mutató megnevezése  Ercsi 
összesen 

1. 
szegregátum  

(Ó u. - 
Kárpáthy J. u. 

- Híd u. - 
Feszty Á. u.) 

2. 
szegregátum  
(Gárdonyi G. 
u. - Kisfaludy 
út - Magyar u. 
- Kispusztai út 

- Nyár u. - 
névtelen u.) 

3. 
szegregátum  

(Madách u. 
nyugati 
oldala) 

Lakónépesség száma 8289 111 1079 62 
Lakónépességen belül 
0-14 évesek aránya 

16,9 17,1 29,7 33,9 

Lakónépességen belül 
15-59 évesek aránya 62,3 70,3 60,2 58,1 

Lakónépességen belül 
60-X évesek aránya 

20,7 12,6 10,1 8,1 
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Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

24,0 52,6 61,4 58,3 

Felsőfokú 
végzettségűek a 25 
éves és idősebb 
népesség arányában 

11,2 5,7 2,3 0,0 

Lakásállomány (db) 3155 44 251 20 
Alacsony komfort 
fokozatú lakások 
aránya 

7,9 34,1 16,7 0,0 

Rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon (15-59 
évesek) belül 

44,2 57,7 72,8 72,2 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkez ők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkez ők 
aránya az aktív 
korúakon belül 

17,1 37,2 53,4 50,0 

Foglalkoztatottak 
aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

51,8 39,8 25,8 25,6 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 40,1 51,2 55,1 44,4 

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási 
csoportokban 
foglalkoztatottak 
aránya 

40,6 60,6 59,0 70,0 

A gazdaságilag nem 
aktív népesség aránya 
a lakónépességen 
belül 

57,0 55,9 74,7 75,8 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi 
ráta) 

16,8 32,7 34,8 33,3 

Tartós munkanélküliek 
aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek 
aránya) 

10,6 20,4 19,0 33,3 

A komfort nélküli, 
félkomfortos és 
szükséglakások 
aránya a lakott 
lakásokon belül 

6,4 23,7 15,9 0,0 

Egyszobás lakások 
aránya a lakott 
lakásokon belül 

6,3 10,5 8,6 50,0 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 
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1. számú szegregátum: 

A KSH adatok szerint a szegregátum az Ó utca - Kárpáthy Jenő utca - Híd utca 
- Feszty Árpád utca által határolt területen található, az alábbi térkép szerint. Ez 
a terület tehát nem tartalmazza az Ó utca és Csokonai utca közötti területet. 

 

53. térkép: Ercsi 1. számú szegregátum 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A szegregációs mutató értéke a területen 37,2%. Az itt élő népesség száma 
2011-ben 111 fő volt. A lakosság viszonylag fiatalnak mondható, hiszen míg a 
0-14 éves népesség aránya kevéssel meghaladja a város egészére vonatkozó 
arányt, az aktív korúak aránya (70,3%) jelentősen túllépi a városi átlagot 
(62,3%). Emellett a 60 év felettiek aránya (12,6%) 8,1%-kal alacsonyabb, mint a 
város egészében. A lakosság relatíve hátrányos helyzetét mutatja, hogy az 
aktív korúak 57,7%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel és a 
háztartások 51,2%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs. Ezzel együtt a 
munkanélküliség közel kétszerese a városi átlagnak, amelyhez részben 
hozzájárul a népesség alacsony iskolai végzettsége is (legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 52,6% a 
városi 24%-kal szemben). 

A területen található lakások száma 44, ebből 10 komfort nélküli vagy 
félkomfortos. A laksűrűség 2,5 fő/lakás, ami alig tér el a városi átlagtól (2,6 
fő/lakás). 

 

2. számú szegregátum: 

A szegregátum a város Savanyúrétként is nevezett területén helyezkedik el az 
alábbi térkép által határolt területen. 
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54. térkép: Ercsi 2. számú szegregátum 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A szegregációs mutató értéke igen magas a területen (53,4%). A lakónépesség 
2011-ben 1.079 fő volt, tehát a város jelentős részéről beszélhetünk (a lakosság 
13%-a lakik itt). A lakosság a városi átlaghoz képest kifejezetten fiatalnak 
mondható, sok gyermekkorúval: a 0-14 éves népesség aránya 29,7% (a város 
egészére vonatkozó arány 16,9%). Emellett az aktív korúak némileg 
alacsonyabb (60,3%) a városi átlagnál (62,3%), míg a 60 év felettiek aránya 
(10,1%) 10,6%-kal alacsonyabb, mint a város egészében. A lakosság jelentős 
hátrányos helyzetét mutatja, hogy az aktív korúak 72,8%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel és a háztartások 55,1%-ában egyetlen 
foglalkoztatott sincs. Ezzel együtt a munkanélküliség több, mint kétszerese a 
városi átlagnak, amelyhez ebben az esetben is hozzájárul a népesség alacsony 
iskolai végzettsége (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 61,4% a városi 24%-kal szemben). 

A területen található lakások száma 251, ebből 40 komfort nélküli vagy 
félkomfortos. A laksűrűség 4,3 fő/lakás, ami magasabb a városi átlagnál (2,6 
fő/lakás). 

 

3. számú szegregátum: 

A harmadik számú, szegregátumként azonosított terület a város belterületéhez 
tartozó, azonban fizikailag elkülönülő településrészen, Sinatelepen található a 
Madách utca mentén. 
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55. térkép: Ercsi 3. számú szegregátum 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A szegregációs mutató értéke, a 2. szegregátuméhoz hasonlóan, igen magas a 
területen (50,0)%. A lakónépesség azonban jóval alacsonyabb, 2011-ben 62 fő 
volt. A lakosság a városi átlaghoz képest itt is fiatalnak mondható, a 
gyermekkorúak (0-14 évesek) aránya 33,9% (a város egészére vonatkozó 
arány 16,9%). Az aktív korúak aránya elmarad ugyan (58,1%) a városi átlagtól 
(62,3%), de a 60 év felettiek aránya (8,1%) is nagyon alacsony (12,6%-kal 
alacsonyabb, mint a város egészében). A lakosság jelentős hátrányos helyzetét 
mutatja, hogy az aktív korúak 72,2%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel és a háztartások 44,4%-ában egyetlen foglalkoztatott 
sincs (városi átlag 40,1%). A munkanélküliség kétszerese a városi átlagnak, és 
itt is jellemző a népesség alacsony iskolai végzettsége (legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 58,3% a 
városi 24%-kal szemben). 

A területen található lakások száma 20, alacsony komfortfokozatú, komfort 
nélküli vagy félkomfortos lakás azonban nem szerepel a KSH adatbázisában a 
terület vonatkozásában. A laksűrűség 3,1 fő/lakás, ami kis mértékben 
magasabb a városi átlagnál (2,6 fő/lakás). 

 

Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat é rint ő 
beavatkozások 

Ercsi város az elmúlt években nem rendelkezett Integrált Városfejlesztési 
Stratégiával, ennek megfelelően nem kerültek lehatárolásra szegregátumok 
sem és stratégiai szinten e területekre vonatkozó célok és beavatkozások sem 
lettek meghatározva.  

Mindamellett a város rendelkezett és rendelkezik helyi esélyegyenlőségi 
programmal, amely számos releváns célt és intézkedést tartalmaz. 
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Anti-szegregációs intézkedési terv 

� A szegregáció mérséklését vagy 
megszüntetését célzó intézkedések 

A város szegregált területein a következő, többnyire közös problémák 
tapasztalhatóak:  

• alacsony iskolázottság (legfeljebb általános iskolai végzettségűek 
magas, diplomások igen alacsony aránya), 

• a munkanélküliség és a tartós munkanélküliség magas aránya, 
• a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők magas aránya,  
• roma népesség magas aránya,  
• foglalkoztatott nélküli háztartások jelentős aránya  
• alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 

aránya 
• a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások magas aránya a lakott 

lakásokon belül 
• az iskoláskorú gyermekek lemorzsolódása a nevelési/oktatási 

intézményekben, 
• a településrészek általános infrastrukturális helyzete (utak, járdák, 

csatornázottság, stb.) kedvezőtlen. 
 

• Anti-szegregációs célok  

Az alábbi táblázat a horizontális célokat  rögzíti. Ezek a célok valamennyi 
szegregátum esetében érvényesíthetőek. 

 

40. táblázat: Az anti-szegregációs terv horizontáli s céljai és alcéljai 

Célok Esetleges alcélok 

1. Oktatási integráció 
biztosítása 

Az iskolai sikeresség feltételeinek megteremtése 

A lemorzsolódás csökkentése 

2. Az alacsony státuszú 
lakosság foglalkoztatási 
helyzetének javítása 

A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők 
számának emelkedése 

Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők 
számának növekedése 

3. A szociális 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása 

A szociális szolgáltatások színvonalának 
emelkedése 

A szükséges és elérhető szociális szolgáltatások 
biztosítása 

 

A horizontális célokhoz kapcsolódóan az alábbiakban részletezett módon kíván 
a város intézkedéseket megvalósítani az elkövetkező évek során. 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy 
más típusú szegregáció feloldása Ercsi számára a fenntartható városfejlődés 
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egyik záloga. Ennek tudatában a város messzemenőkig figyelembe veszi a 
jövőben megvalósuló fejlesztések megtervezésénél, hogy azok ne 
járulhassanak hozzá a szegregáció kialakulásához, illetve erősödéséhez.  

A város – és a szegregált területek hátrányos helyzetű - lakói részére új 
szolgáltatások bevezetését tervezik. Ezek részben szociális, részben 
egészségügyi közösségfejlesztő beavatkozásokat tartalmaznak. Az óvodában 
elő kell segíteni a saját fejlesztő pedagógus munkáját. A létesítendő 
bölcsődésben ugyancsak biztosítani szükséges az egyenlő bánásmódot. Az 
óvodai intézményekben szükséges az előzetes szűrés alkalmazása az 
esetleges képességbeli hiányosságok korai felfedezése érdekében, a 
megkésett beszédfejlődésű, valamint a különböző részfunkció zavaros (térirány 
zavaros, dyslexia, dysgráfia veszélyeztetett) gyermekek fejlesztésének minél 
korábbi megindítása.  

A város a tervek szerint a devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a 
sikeres felnőtté válás érdekében működtetni kíván egy szakmaközi hálózatot, 
amely rendszeresen megtartott szakmai műhelyek keretében összehangoltabb, 
eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani, a szükséges 
jelzőrendszer kialakításával. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői 
kerülnek meghívásra: közoktatási intézmények munkatársai, egészségügyi 
intézmények, szociális és családsegítő munkatársak, igazgatási és 
foglalkoztatási intézmények munkatársai.  

A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai 
devianciák, a fiatalkori bűnözővé válás elkerülése és a BTM nehézségekkel 
küzdő gyermekek problémáiban való segítségnyújtás biztosítása érdekében 
kortárs-segítők képzésének támogatására van szükség. Emellett ugyancsak 
szükséges az iskolai drogprevenció, a stressz prevenció és a családi életre 
nevelés témakörökből rendhagyó órák rendezésére. A kortárscsoport fontos 
helyszín a serdülők számára, hogy elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz 
szükséges készségeket, a társas viselkedési formákat. 

A szociális intézményben dolgozó segítő szakemberek számára támogatást kell 
nyújtani a munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzése 
érdekében, a családsegítő munka fejlesztésében. A házi segítségnyújtás 
szolgáltatás megerősítése, fejlesztése szükséges. 

A fiatal szülők részére – a védőnők és a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 
kollégák aktív közreműködésével – rendezvénysorozatot javasolt szervezni a 
gyermekneveléssel kapcsolatos kompetenciák erősítése érdekében.  

Az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében az 
önkormányzat előnyben részesítheti a beruházások során azon vállalkozásokat, 
akik részben alacsony státuszú lakosok közül választanak munkavállalókat.  

A városban gondot okoz a hátrányos helyzetű – különösen a 
szegregátumokban élő - aktív korú lakosság körében az alacsony iskolai 
végzettség. Az önkormányzat – lehetőségeihez mérten - támogatni kívánja a 7-
8. osztály megszerzését és a szakképzettség megszerzését körükben.  

A foglalkoztatottság elősegítése érdekében az önkormányzat megvizsgálja 
szociális szövetkezet létrehozásának lehetőségét. A közmunka program 
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szélesítése során a hátrányos helyzetű emberek programba történő 
beillesztése is kiemelt célja a városnak. 

A város – a lehetőségeihez képest – hangsúlyos szerepet kíván vállalni a 
hátrányos helyzetűek lakhatásának támogatása terén. 
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• Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések  

 

41. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, s zegregátum specifikus intézkedései 

Szegregátum 
Konkrét intézkedés/ 

beavatkozás 
Érintett terület specifikus cél Felelős partner 

Lehetséges 
pénzügyi forrás 

Megvalósulás 
lehetséges 

időtávja 

Savanyúrét és 
Tótlik 

szegregátumok 

Tájékoztatási program a 
szegregátumban élők 
számára 

V2: Társadalmi-, és munkaerő-
piaci integráció elősegítése, a 

helyi társadalom megerősítése a 
városrész népességmegtartó 
erejének növelése érdekében 

önkormányzat TOP 4.3 és 5.2 2016-2019 

Lakófunkciót erősítő és a 
lakhatási körülmények 
javulását támogató 
tevékenységek  

önkormányzat  TOP 4.3 és 5.2  2016-2019 

Szociális bérlakások 
kialakítása 

önkormányzat TOP 4.3 és 5.2 2016-2019 

Közterületi és 
közlekedési fejlesztések 

önkormányzat TOP 4.3 és 5.2 2016-2019 

Környezeti fejlesztések 
(pl. ivóvíz, szennyvíz, 
csapadékvíz kezelés) 

önkormányzat TOP 4.3 és 5.2 2016-2019 

Közösségi és szociális 
funkciót szolgáló 
tevékenységek 

önkormányzat TOP 4.3 és 5.2 2016-2019 
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A közbiztonság javítását 
szolgáló tevékenységek 

önkormányzat, 
civil szervezetek 

TOP 4.3 és 5.2 2016-2019 

Foglalkoztatást elősegítő 
tevékenységek 

önkormányzat, 
munkaügyi 
központ 

TOP 4.3 és 5.2 2016-2019 

A társadalmi 
együttműködés 
erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex 
programok 

önkormányzat, 
civil szervezetek 

TOP 4.3 és 5.2 2016-2019 

Sinatelep 

Tájékoztatási program a 
szegregátumban élők 
számára 

V4: A társadalmi integráció 
erősítése Sinatelepen komplex 

városrehabilitációs 
beavatkozásokkal 

önkormányzat 
TOP 4.3 és 5.2 2017-2019 

Lakófunkciót erősítő és a 
lakhatási körülmények 
javulását támogató 
tevékenységek  

önkormányzat 

TOP 4.3 és 5.2 

2017-2019 

Közterületi és 
közlekedési fejlesztések 

önkormányzat 
TOP 4.3 és 5.2 

2017-2019 

Környezeti fejlesztések 
(pl. ivóvíz, szennyvíz, 
csapadékvíz kezelés) 

önkormányzat 
TOP 4.3 és 5.2 

2017-2019 

Foglalkoztatást elősegítő 
tevékenységek 

önkormányzat, 
munkaügyi 
központ 

TOP 4.3 és 5.2 
2017-2019 
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A társadalmi 
együttműködés 
erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex 
programok 

önkormányzat, 
civil szervezetek 

TOP 4.3 és 5.2 

2017-2019 
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• Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése  

 

42. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedése inek ütemezése 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pedagógiai szűrőprogramok           

Az óvodai lemaradás és iskolai lemorzsolódás 
megakadályozása 

         

Oktatási, képzési támogatások           

Közfoglalkoztatás támogatása          

Hátrányos helyzetűek lakhatásának támogatása          

Tájékoztatási program a szegregátumban élők számára 
(Savanyúrét és Tótlik) 

         

Lakófunkciót erősítő és a lakhatási körülmények javulását 
támogató tevékenységek (Savanyúrét és Tótlik) 

         

Szociális bérlakások kialakítása (Savanyúrét és Tótlik)          

Közterületi és közlekedési fejlesztések (Savanyúrét és Tótlik)          

Környezeti fejlesztések (pl. ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz 
kezelés) (Savanyúrét és Tótlik) 

         

Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek 
(Savanyúrét és Tótlik) 
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A közbiztonság javítását szolgáló tevékenységek (Savanyúrét 
és Tótlik) 

         

Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek (Savanyúrét és Tótlik)          

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok (Savanyúrét és Tótlik) 

         

Közfoglalkoztatás támogatása (Savanyúrét és Tótlik)          

Pedagógiai szűrőprogramok (Savanyúrét és Tótlik)          

Oktatási, képzési támogatások (Savanyúrét és Tótlik)          

Tájékoztatási program a szegregátumban élők számára 
(Sinatelep) 

         

Lakófunkciót erősítő és a lakhatási körülmények javulását 
támogató tevékenységek (Sinatelep) 

         

Közterületi és közlekedési fejlesztések (Sinatelep)          

Környezeti fejlesztések (pl. ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz 
kezelés) (Sinatelep) 

         

Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek (Sinatelep)          

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok (Sinatelep) 

         

Közfoglalkoztatás támogatása (Sinatelep)          
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� A tervezett fejlesztések szegregációs 
hatásainak kivédésére hozott intézkedések 

 

A projektek tartalmának kidolgozása során alapvetően tartózkodni kell attól, 
hogy bárminemű beavatkozás esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, 
szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járuljon hozzá. A 
projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és 
a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy 
érvényre jussanak. 

A fejlesztések előkészítése során a település érdeke a tervezett tevékenységek 
társadalmi elfogadottságának biztosítása. Mind az előkészítés, mind a 
megvalósítás során a város biztosítja a társadalmi párbeszéd lehetséges 
formáit.  

A tervek szerint a szociális alapszolgáltatások fejlesztése során a településen 
magasabb szintű szolgáltatások lesznek elérhetőek. A város az elkövetkező 
időszakban növelni szándékozik a szociális bérlakás állományát. 
 
Ercsi célirányos kampányt tervez minden fejlesztés, program, a település életét 
befolyásoló esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény 
széles körű megismertetésére, a hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására. 
A településen tervezett szociális városrehabilitációs programok lebonyolítása 
nagymértékben hozzájárulhat a szegregáció csökkenéséhez.  

A város fejlődése érdekében tervezett beavatkozások, fejlesztések nem 
járulnak hozzá a szegregáció erősödéséhez, vagy konzerválódásához. 

 

� A szegregációt okozó folyamatok 
megváltoztatására, hatásuk mérséklésére 
teend ő intézkedések 

 

A szegregáció kialakulásának legfontosabb okai között kell kiemelni az 
alacsony iskolázottságot, amelynek járulékos következményei között 
találkozhatunk a munkanélküliség, az olcsóbb és egyben rosszabb minőségű 
lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az eladósodás és ennek 
következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése és a 
gyermekszegénység problémáival is. 

Ercsinek, csakúgy, mint a legtöbb települési önkormányzatnak, a gazdálkodása 
sokszor az alapvető fejlesztésekre is szűkösen elég. A város egyik kiemelkedő 
célja a bevételek (elsősorban a beszedett az iparűzési adó) mértékének 
emelése a városba letelepülő vállalkozások számának növelése által. Ez a 
bevétel növekedés nyújthat csak folyamatos fedezetet a településen élő 
legszegényebb családok hosszabb távú támogatásához. A rossz szociális 
helyzetben lévő családok számára a leghatékonyabb segítség a munkaerő-
piaci aktivitás elősegítése, a tartós munkához jutás körülményeinek kialakítása. 
Emellett a lakhatási programok megvalósításánál elsődleges szempont 
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megakadályozni, hogy a legszegényebbek egy tömbbe kerüljenek, mivel ez 
gettósodási folyamatot indíthat el. 

Ugyancsak szegregálódási folyamatokat indíthat el, ha egy településrész 
valamilyen okból leromlásnak indul: a legtöbb esetben az önkormányzat 
felelőssége, az ilyen folyamatok észlelése és a szükséges lépések megtétele. 
Az önkormányzat egyik fontos eszközeként említendő a hiányzó 
közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása. 

A fentebb jelzett problémák és lehetséges megoldások – az integrált oktatás 
kivételével – forrásigényesek, ezért az önkormányzatnak törekednie kell arra, 
hogy megtalálja azokat a külső, leginkább pályázati forrásokat, amelyek 
segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő családjait tudja 
támogatni. 

 

A szegregátumok létrejötte részben spontán folyamat eredménye. Ercsiben az 
elmúlt néhány év kedvezőtlen folyamatokat hozott, melyek eredményeként 
jelentősen megnőtt a hátrányos helyzetű lakosság aránya, s ez a népesség 
területileg viszonylag megfogható helyen települt le nagyobb számban.  

A város önkormányzata a továbbiakban minden tőle telhetőt megtesz annak 
érdekében, hogy a társadalmi szegregációt megakadályozza, és az integrációt 
elősegítse.  
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• A stratégia küls ő és bels ő összefüggései 

Küls ő összefüggések 

� Illeszkedés EU 2020 tematikus 
célkit űzéseihez 

Az alábbi fejezetben a város középtávú célrendszere tematikus célkitűzéseinek 
és az EU 2020 11 tematikus célkitűzés és beruházási prioritás rendszerének 
kapcsolatát mutatjuk be. 

Ercsi város ITS-e 3 tematikus célkitűzést jelölt ki, az alábbiak szerint: 

• T1: Dinamikusan b ővül ő, versenyképes üzleti környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a helyi ipari infrastruktúra fe jlesztésével 

• T2: A városi környezet és a településen elérhet ő szolgáltatások 
fejlesztése az Ercsiben lakók életmin őségének javítása érdekében  

• T3: A közösségi együttm űködések ösztönzése Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének javítása, továbbá a h elyi 
kulturális örökség, valamint a társadalmi kohézió er ősítése 
érdekében  

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) 
megvalósítása érdekében kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika 
tematikus célkitűzései az alábbiak: 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a 

javítása; 
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA 

esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a 
növelése; 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban; 

(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és - 
kezelés előmozdítása; 

(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása; 

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 
megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 
mobilitás támogatása; 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem; 

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő 
beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 
érdekében; 

(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és 
hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.  
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Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az EU tematikus 
célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz a következő táblázat mutatja be. 

 

43. táblázat Az ITS keretében tervezett fejlesztése k illeszkedése az EU tematikus 
célkit űzésekhez és beruházási prioritásokhoz 

ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 
tematikus célok 

Kapcsolódó EU beruházási 
prioritások 

T1: Dinamikusan b ővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a 
helyi ipari infrastruktúra 
fejlesztésével  

1. a kutatás, a 
technológiai fejlesztés 
és az innováció 
megerősítése 

b) a vállalatok K+I 
beruházásainak, a 
vállalkozások és K+F központok 
és felsőoktatási intézmények 
egymás közötti kapcsolatainak 
és szinergiáinak kialakításának 
támogatása, különösen a 
termék- és 
szolgáltatásfejlesztés 
elősegítése, technológiaátadás, 
szociális innováció és 
közszolgálati alkalmazások, 
keresletélénkítés, hálózatépítés, 
klaszterek és nyílt innováció 
intelligens specializáció által 

3. a kkv-k, (az EMVA 
esetében) a 
mezőgazdasági, illetve 
(az ETHA esetében) a 
halászati és 
akvakultúra-ágazat 
versenyképességének 
a növelése 

c) a termék- és 
szolgáltatásfejlesztésre irányuló 
korszerű kapacitások 
támogatása, létrehozása  

d) a kkv-k kapacitásainak 
támogatása a növekedés és 
innováció érdekében  

e) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése 
a vállalkozások és 
munkavállalók 
alkalmazkodóképességének 
elősegítése és a humántőke-
beruházások növelése révén 

4. az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő 
elmozdulás 
támogatása minden 
ágazatban 

a) megújuló energiaforrások 
gyártásának és 
forgalmazásának támogatása 

b) a vállalkozásokban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia 
használatának elősegítése 

8. a fenntartható és 
minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
munkavállalói 

b) foglalkoztatás-barát 
növekedés támogatása a 
területi stratégiákban foglalt 
endogén potenciálok fejlesztése 
által a speciális területeken, 
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mobilitás támogatása beleértve a hanyatló ipari régiók 
szerkezetváltását, továbbá a 
különös természeti és kulturális 
erőforrásokhoz való hozzáférés 
növelését, valamint ezen 
erőforrások fejlesztését 

c) helyi fejlesztési 
kezdeményezések és 
szomszédos szolgáltatásokat 
nyújtó struktúrák támogatása új 
munkahelyek teremtése 
érdekében, amennyiben ezek a 
tevékenységek az ESZA 
alkalmazási körén kívül esnek 

10. az oktatásba, és a 
képzésbe, többek 
között a szakképzésbe 
történő beruházás a 
készségek fejlesztése 
és az egész életen át 
tartó tanulás 
érdekében 

d) az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségeihez való 
hozzáférés ösztönzése, a 
munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé 
tétele, továbbá az oktatási és 
képzési rendszereknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való 
jobb igazítása; beleértve a 
szakoktatás és szakképzés 
minőségi javítását, valamint a 
gyakornoki rendszerek és 
munkaalapú tanulás 
kialakítását, mint pl. a duális 
képzési rendszerek 

T2: A városi környezet és 
a településen elérhet ő 
szolgáltatások 
fejlesztése az Ercsiben 
lakók életmin őségének 
javítása érdekében 

6. a környezet 
megóvása és védelme 
és az erőforrás-
felhasználás 
hatékonyságának 
előmozdítása 

e) a városi környezetfejlesztést 
célzó intézkedések, ideértve a 
rozsdaövezetek helyreállítását 
és a légszennyezettség 
csökkentését is 

4. az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő 
elmozdulás 
támogatása minden 
ágazatban 

c) az infrastrukturális 
létesítményekben, beleértve a 
közcélú épületeket és a 
lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia támogatása 
e) minden típusú területi 
egységben, különösen a 
városokban alacsony szén-
dioxidkibocsátású fejlesztési 
stratégiák támogatása, 
beleértve a fenntartható városi 
mobilitás előmozdítását és a 
releváns adaptációs 
intézkedések negatív 
hatásainak enyhítését 
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9. A társadalmi 
befogadás 
előmozdítása és a 
szegénység elleni 
küzdelem 

a) beruházás a nemzeti, 
regionális és helyi fejlődést 
szolgáló egészségügyi és 
szociális infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra 

b) a rászoruló városi és falusi 
közösségek és térségek fizikai 
rehabilitációjának, valamint 
gazdasági és társadalmi 
fellendülésének támogatása 

10. az oktatásba, és a 
képzésbe, többek 
között a szakképzésbe 
történő beruházás a 
készségek fejlesztése 
és az egész életen át 
tartó tanulás 
érdekében 

a) beruházás az oktatásba, 
készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba 
oktatási és képzési 
infrastruktúrák kifejlesztésével 

T3: A közösségi 
együttm űködések 
ösztönzése Ercsiben a 
város népességmegtartó 
képességének javítása, 
továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a 
társadalmi kohézió 
erősítése érdekében  

9. a társadalmi 
befogadás 
előmozdítása és a 
szegénység, valamint 
a hátrányos 
megkülönböztetés 
elleni küzdelem 

d) aktív befogadás, különös 
tekintettel a foglalkoztathatóság 
javítására 

e) a társadalom peremére 
szorult közösségek - például 
romák - integrációja 

 

� Illeszkedés az országos és megyei 
területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció (OFTK) négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és 
ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai 
jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. 

• Szakpolitikai célok: 

o Versenyképes, innovatív gazdaság 

o Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az 
élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése 

o Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 
egészség- és sportgazdaság 

o Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

o Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 
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o Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

o Stratégiai er őforrások meg őrzése, fenntartható használata, 
környezetünk védelme 

• Területi célok: 

o Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

o A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

o Vidéki térségek népességeltartó képességének növelé se 

o Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

o Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkózt atás 
és gazdaságösztönzés el ősegítése 

o Összekapcsolt terek: az elérhet őség és mobilitás 
biztosítása 

 

A fentebb bemutatott OFTK specifikus célok közül a vastag betűvel kiemeltek 
esetében mutatható ki kapcsolat a Ercsi ITS-ében meghatározott tematikus 
célkitűzések vonatkozásában. 

Az OTFK-ban meghatározott célok közül erős kapcsolódás érzékelhető azokkal 
a célkitűzésekkel, amelyek az ország kevésbé fejlett területeinek 
felzárkóztatását jelölik meg elérendő állapotként. Hangsúlyoznunk kell, hogy 
Ercsi és térsége nem tartozik a hátrányos helyzetű területek közé, ugyanakkor 
az a tény, hogy több szegregátum is található a város területén, kiemelik a 
fejlesztés és felzárkóztatás fontosságát, amelyre az OFTK is utal, és amelyre a 
2014-2020-as fejlesztési időszakban elérhető források lehetőséget is nyújtanak. 
Ennek megfelelően a városi tematikus célok meghatározásánál erős hangsúlyt 
kapott a település (és környezetének) felzárkóztatása, ehhez kapcsolódva az 
infrastrukturális feltételek további javítása, a helyi üzleti környezet fejlesztése, a 
társadalmi integráció erősítése.  

Az alábbi táblázat az egyes városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott 
specifikus célkitűzések közötti kapcsolódásokat szemlélteti. A táblázat harmadik 
oszlopa rövid értelmező magyarázatot ad a kapcsolódás megértéséhez. 

 

44. táblázat: A városi tematikus célok és az OFTK-b an megadott specifikus 
célkit űzések közötti kapcsolódás 

ITS Tematikus 
célok 

Kapcsolódó OFTK 
specifikus cél 

A kapcsolódás rövid 
bemutatás 

T1: Dinamikusan 
bővül ő, 
versenyképes 
üzleti környezet 
kialakítása 
Ercsiben, 
kiemelten a helyi 
ipari infrastruktúra 

OFTK 1. átfogó célhoz 
(„Értékteremtő, 
foglalkoztatást biztosító 
gazdasági fejlődés”) 
kapcsolódó  

- „Versenyképes, innovatív 
gazdaság” és  

Ercsi esetében kapcsán az üzleti-
gazdasági (ipari) környezet 
fejlesztése, a helyi gazdaság 
erősítése különös hangsúllyal bír, 
összefüggésben a munkahelyek 
létrehozásával. Az OFTK 
specifikus célkitűzése is 
koncentrál a települések 
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fejlesztésével  - Gyógyító Magyarország, 
egészséges társadalom, 
egészség- és 
sportgazdaság”  

specifikus célok. 

gazdasági szerepének és 
fejlesztői kapacitásának 
erősítésére, a kis- és 
középvállalkozások és a helyi 
gazdaság szerepének 
megerősítésére. 

Az OFTK másik nevesített célja 
hangsúlyozza az egészségipar, a 
termál- és gyógy turizmus 
nemzetgazdasági jelentőségét és 
támogatja a szektorhoz 
kapcsolódó fejlesztések 
megvalósítását.  

OFTK 4. átfogó célhoz 
kapcsolódó specifikus cél: 

- „Többközpontú 
térszerkezetet biztosító 
városhálózat” 

Az OFTK továbbá a városok 
sajátos gazdasági profillal történő 
fejlesztését hangsúlyozza, 
melynek alapjai Ercsi esetében 
megfelelő adottságokra (ipari 
park, ipari terület stb.) építhetőek. 

T2: A városi 
környezet és a 
településen 
elérhet ő 
szolgáltatások 
fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének 
javítása 
érdekében 

Az OFTK 4. átfogó célhoz 
(„Térségi potenciálra 
alapozott, fenntartható 
térszerkezet”) illeszkedő  

- „Összekapcsolt terek: az 
elérhetőség és a mobilitás 
biztosítása” 

- „Vidéki térségek 
népességeltartó 
képességének növelése” 

specifikus célok. 

Ercsien a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése a 
település belterületén fontos 
prioritás. A város a térségi és 
országos úthálózathoz 
megfelelően kapcsolódik, 
ugyanakkor a belterületi utak 
állapota több esetben 
problematikus.  

Az OFTK célja a társadalmi 
mobilitást támogató közlekedési 
infrastruktúra kialakítását 
hangsúlyozza, beleértve a 
városon belüli közlekedést, a 
foglalkoztatási központok 
elérhetőségének biztosítását és 
az országos szinten szükséges 
fejlesztéseket.  

Emellett az OFTK célként 
fogalmazza meg a vidéki 
térségek táji és közösségi 
értékeire, természeti 
erőforrásaira, táji, kulturális, 
valamint épített örökségeire és 
értékeire alapozott fejlesztést. 

OFTK 1 átfogó célhoz 
illeszkedő  

- „Gyógyító Magyarország, 
egészséges társadalom, 
egészség- és 
sportgazdaság” 

Ercsiben a tervezett városi 
közterületi és intézményi 
infrastruktúra fejlesztések, 
továbbá a turisztikai ágazatot 
érintő fejlesztések 
hozzájárulhatnak a lakosság 
életminőségének javulásához és 
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specifikus célkitűzés. a település népességmegtartó 
erejének növekedéséhez. 

Az OFTK nevesített célja 
hangsúlyozza az egészségipar, a 
termál- és gyógy turizmus 
nemzetgazdasági jelentőségét és 
támogatja a szektorhoz 
kapcsolódó fejlesztések 
megvalósítását. 

Az OTFK 3. átfogó célhoz 
(„Természeti erőforrásaink 
fenntartható használata, 
értékeink megőrzése és 
környezetünk védelme”) – 
kapcsolódó  

- „Stratégiai erőforrások 
megőrzése, fenntartható 
használata, és környezetünk 
védelme” 

cél. 

Ercsi kapcsán a Duna közelsége, 
a természeti környezet 
megóvása az OFTK idézett 
részében megfogalmazott 
környezeti célokhoz és elvekhez 
való kapcsolódást mutatja. 

Az OFTK-ban megfogalmazott 
célon belül többek között az 
élelmiszer-, az energia-, a 
környezet-, valamint a 
klímabiztonság megteremtésére, 
az egészséges ivóvíz ellátás, az 
élővilág sokféleségének, a tájak 
sokféleségének és értékeinek, 
illetve az épített örökség 
értékeinek megőrzésére, illetve 
az egészséges élet környezeti 
feltételeinek és jobb 
minőségének biztosítása jelenik 
meg. 

T3: A közösségi 
együttm űködések 
ösztönzése 
Ercsiben a város 
népességmegtartó 
képességének 
javítása, továbbá a 
helyi kulturális 
örökség, valamint 
a társadalmi 
kohézió er ősítése 
érdekében  

OFTK 2. átfogó céljához 
(„Népességi fordulat, 
egészséges és megújuló 
társadalom”) – kapcsolódó  

- „Értéktudatos és szolidáris, 
öngondoskodó társadalom” 
specifikus cél. 

Az OFTK specifikus célja Ercsi 
szempontjából is kiemelkedően 
fontos beavatkozási területeket 
nevesít. Többek között 
megemlítendő a kulturális 
hagyományok és örökség 
megőrzése, az identitás 
erősítése, a közösségi és családi 
életre nevelés, az 
öngondoskodási képesség, 
valamint a társadalmi befogadás, 
felelősségvállalás és szolidaritás 
erősítése, mely utóbbiak a 
leszakadó társadalmi rétegek 
integrációjának alapvető 
feltételei. 
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Fejér Megye Közgyűlése az 57/2014. (VI.26.) önkormányzati határozatával 
fogadta el a megyei területfejlesztési programot. A program a megyei 
területfejlesztési koncepcióra épül, annak célrendszerét alkalmazza és a 
program prioritásait is erre építi. 

 

A Fejér Megyei Területfejlesztési Program célrendszere az alábbiak szerint épül 
fel: 
 
Jöv őkép: FEJÉR MEGYE – PANNÓNIA SZÍVE  
Fejér megye tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-logisztikai 
szerepköreinek fenntartható és innovatív fejlesztése egyenrangú nagytérségi 
együttműködéssel, kiváló termőhelyi adottságainak bázisán, a természeti 
örökségének jövőtudatos kezelésével.  
 

IV. Átfogó cél:  A helyi közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó 
képesség erősítése, a vállalkozó – innovatív társadalom 
megteremtése a hálózati együttműködések fejlesztésével, a 
vállalkozó – innovatív társadalom ösztönzésével és az emberekbe 
történő befektetéssel  

 
9. Stratégiai cél: Hálózati együttműködések fejlesztése  
10. Stratégiai cél: Vállalkozó – innovatív társadalom ösztönzése  
11. Stratégiai cél: Befektetés az emberekbe  

 

V. Átfogó cél:  Az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő 
erőforrások védelme a természeti és kulturális értékek 
megőrzésével, bemutatásával, a lakókörnyezet javításával továbbá a 
természeti erőforrások - hangsúlyosan a termőföld - védelmével  

 
12. Stratégiai cél: Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, 

lakókörnyezet javítása  
13. Stratégiai cél: Természeti erőforrások védelme 

 
VI. Átfogó cél:  gazdasági vezető szerep megőrzése és további 

pozícióerősítés, kiegyenlített gazdasági fejlődés megvalósítása a 
versenyképes vállalatok támogatásával, a versenyképes gazdaság 
feltételeinek megteremtésével valamint a periférikus és vidéki 
térségek felzárkóztatásával 

 
14. Stratégiai cél: Versenyképes vállalatok támogatása 
15. Stratégiai cél: Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése 
16. Stratégiai cél: Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása  

 

Amint a fenti felsorolásból látható, a három megyei átfogó cél a térség 
népességmegtartó képességének és a lakosság közösségtudatának 
erősítésére, a környezet élhetőségének javítására, a természeti és kulturális 

Megyei 
területfejlesztési 
koncepcióhoz / 
programhoz 
illeszkedés 
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értékek megőrzésére, valamint a gazdasági potenciálok fejlesztésére 
koncentrál. 
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45. táblázat: A városi tematikus célok és megyei te rületfejlesztési koncepcióban / 
programban megadott specifikus célkit űzések közötti kapcsolódás 

ITS Tematikus célok 

Kapcsolódó megyei 
területfejlesztési 

koncepció / program 
célkit űzés 

A kapcsolódás rövid 
bemutatás 

T1: Dinamikusan 
bővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet 
kialakítása 
Ercsiben, kiemelten 
a helyi ipari 
infrastruktúra 
fejlesztésével  

Versenyképes vállalatok 
támogatása 

A megye a versenyképes 
gazdasági pozíció megtartása 
és további javítása érdekében a 
nagyvállalatok, ipari központok 
folyamatos technológiai 
korszerűsítését és fejlesztését 
szorgalmazza, amelyekhez a 
kis- és középvállalkozások 
beszállítói hálózatának 
erősítése szükséges. A 
versenyképesség 
fenntartásának másik alapeleme 
a vállalatok rugalmasságának 
növelése, a folyamatos 
innováció biztosítása, az e-
gazdaságba lépés elősegítése. 
Szintén a térség 
versenyképességét növelné a 
munkaerő mobilitás fejlesztése 
és az atipikus foglalkoztatási 
formák elterjesztése. 

Ercsi esetében a vállalkozások 
helyi támogatása, a város 
földrajzi adottságaiból eredő 
lehetséges beruházói 
szándékok feltérképezése is 
fontos feladat. A lakosság 
képzési szintjének emelése 
hozzájárulhat a munkaerő-piaci 
lehetőségek bővüléséhez. A 
város üzleti infrastruktúrájának 
komplex fejlesztése – 
összhangban a megyei céllal – 
ugyancsak hozzájárul a 
település versenyképességének 
javításához. 

Versenyképes gazdaság 
feltételeinek megteremtése 

A megyében a vidéki térségek, 
kistelepülések számára a 
munkahelyek elérhetősége és a 
turisztikai fogadóképesség 
színvonalának növelése 
érdekében szükséges fejleszteni 
a mellékút, a kerékpárút 
hálózatot és a közúti, illetve 
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kötöttpályás közösségi 
közlekedést. 

Ercsiben mind a belterületi 
úthálózat, mind a kerékpáros 
közlekedés, mind pedig a 
gyalogos közlekedés 
megújításra szorul, mely 
fejlesztési elképzelések 
illeszkedést mutatnak a megyei 
célhoz. 

T2: A városi 
környezet és a 
településen elérhet ő 
szolgáltatások 
fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének 
javítása érdekében 

Természeti és kulturális 
értékek megőrzése, 
bemutatása, lakókörnyezet 
javítása 

A megyei program kiemeli, hogy 
a lakókörnyezeti fejlesztések, a 
településkép javítása segíti a 
vonzó és élhetőbb környezet 
megteremtését, növeli a helyi 
társadalom kötődését. 

A természeti és kulturális 
örökségi adottságok helyi 
tudatosítása növeli a kohéziót 
és ezzel előtérbe helyezi az 
értékvédelmet. 

Ercsiben a lakókörnyezeti 
fejlesztéseknek (pl. közterületek, 
közparkok, zöld felületek 
rehabilitálása) kiemelt szerepe 
van a jelen EU-s időszakban, 
hiszen korábban ilyen – területi 
szempontból integráltan kezelt – 
fejlesztési programok nem 
zajlottak a városban.  

Természeti erőforrások 
védelme 

A társadalom és a gazdaság 
egészséges fejlődésének 
energiáját kiegyensúlyozottan 
működő, szennyeződésektől 
mentes természeti környezete 
biztosítja a Fejér megyei 
programban foglaltak szerint. 

Ercsi esetében a belterületi utak 
fejlesztése, a természeti 
környezet (pl. Duna part) 
megóvása sorolható e területen 
a kiemelt feladatok közé. 

T3: A közösségi 
együttm űködések 
ösztönzése 
Ercsiben a város 
népességmegtartó 
képességének 
javítása, továbbá a 
helyi kulturális 

Befektetés az emberekbe 

A megyei program az 
egészségügyi, szociális és 
oktatási rendszer 
elérhetőségének fejlesztését, a 
szolgáltatások minőségének 
javítását szorgalmazza. 

Ercsiben több humán 
szolgáltatási szektor esetében is 
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örökség, valamint a 
társadalmi kohézió 
erősítése érdekében  

jelentős fejlesztések tervezettek 
a következő időszakban (pl. 
óvoda- és iskola fejlesztés). 

Vállalkozó – innovatív 
társadalom ösztönzése 

A megyei program 
hangsúlyozza, hogy a gazdaság 
versenyképességének növelése 
érdekében elengedhetetlen a 
lakosság szaktudásának, 
képességeinek, kreativitásának 
folyamatos gyarapítása. Ehhez 
növelni kell a vállalatok és az 
oktatási intézmények közötti 
partnerséget, meg kell erősíteni 
a műszaki felsőoktatást, 
fejleszteni kell a szakképzést, 
felnőttképzést, valamint el kell 
érni a közép- és felsőfokú duális 
képzési rendszer minél 
szélesebb kiterjesztését, amely 
biztosítja a fiatalok 
diplomaszerzés utáni, megyén 
belüli elhelyezkedését. 

Ercsiben a lakosság képzettségi 
szintjének növelése és a 
munkanélküliség csökkentése 
érdekében szükséges a képzés 
és szakképzés szélesebb körű 
biztosítása, a helyi 
együttműködési programok 
megvalósításával. 

 

A stratégia céljainak meghatározása során figyelembe kell venni a Duna-völgy 
stratégiájához való kapcsolódást, továbbá – a település fekvése révén – a Pest 
megyei fejlesztési elképzelésekhez való kapcsolódási lehetőségeket is. 

 

� Egyéb helyi fejlesztési és rendezési 
dokumentumokkal való kapcsolat 

• Illeszkedés a településrendezési 
eszközökhöz 

Ercsi város 2016-ban ugyancsak elkészítette településfejlesztési koncepcióját. 
A koncepció az alábbi – jelen stratégiában már ismertetett átfogó célokhoz 
illeszkedő – legfontosabb tematikus részcélokat jelölte ki: 

1. Vállalkozások és a lakosság számára is vonzó településkép kialakítása 
a közterületek fejlesztésével 

2. A szegregáció csökkentése az érintett területek rehabilitációja révén 
3. A közszolgáltatások fejlesztése, a helyi társadalom megerősítése 
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4. A hálózatos infrastruktúra fejlesztése, az épületállomány energetikai és 
esztétikai korszerűsítése, megfelelő kihasználtság biztosítása mellett 

5. Munkahelyteremtő beruházások ösztönzése 
Amint látható, a koncepció a stratégia (ITS) céljaihoz nagymértékben illeszthető 
célokat fogalmazott meg. A helyi gazdaság erősítése – kiemelten a turisztikai 
fejlesztések előtérbe helyezésével – hosszú távú célként kerül rögzítésre. A 
vonzó – települési versenyképességet javító – városképi környezet, és így az 
egységes városközpont fejlesztése a jelenlegi célok között is megjelenik, 
figyelembe véve a városkép népességvonzó és megtartó képességnek pozitív 
hatásait. A városi közszolgáltatások fejlesztése továbbra is kiemelt prioritást 
élvez Ercsiben és a hosszú távú koncepció – összhangban az ITS 
célrendszerével a hálózatos infrastruktúrák minőségének javítását is kiemelten 
kezeli  

Igen fontos a városban az önkormányzati energiahatékonyság javítása is az 
ITS-ben meghatározott célok és konkrét fejlesztések tükrében is.  

 

• Illeszkedés az önkormányzat gazdasági 
programjához 

Ercsi 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját a 
Képviselőtestület a 143/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozatával elfogadta. A 
program több olyan, a jövőre vonatkozó célkitűzést, illetve kapcsolódó 
fejlesztést nevesít, melyek a helyi gazdaság fejlesztésével, dinamizálásával 
kapcsolatosak. A program jövőképe – „Szeretnénk, ha 2020-ra városunk egy 
élettől nyüzsgő, takaros település lenne, ahol mindenki megbecsültnek érzi 
magát, és amire mindannyian egyre büszkébbek lehetünk!” – már utal a 
célrendszer fókusz területeire. 

A jövőképhez illeszkedve három átfogó cél nevesítésére került sor. Az „A Város 
„én-képének” fejlesztése és megítélésének javítása”, a „Megtartó és „vonzó” 
település”, valamint a „Jól működő, nyüzsgő város” célokhoz több fejlesztési 
beavatkozást nevesít a ciklus program. 

Ezek közül kiemelendő az intézményfejlesztési program, valamint a közösségi 
terek kialakítását, fejlesztését célzó program, valamint a városközpont 
megújítását és a Duna-part funkcionális fejlesztését célzó programcsomag is. 

A gazdasági szereplőkkel stratégiai szinten kívánja erősíteni az együttműködést 
az önkormányzat, és ezzel párhuzamosan az ipari park kihasználtsági mutatóit 
is javítani kívánja a város. A város közepén elterülő volt Laktanya gazdasági és 
kaszárnya épületeinek komplex hasznosítása ugyancsak a hosszú távú 
elképzelések közé tartozik. 

Az ITS célrendszere mind az átfogó célok, mind pedig a tematikus célkitűzések 
szintjén egyértelmű illeszkedést mutat a gazdasági programmal. Az „Ercsi 
népességmegtartó képességének javítása, a városi környezet és az elérhető 
települési szolgáltatások fejlesztése és a szegregáció csökkentése a lakosság 
életminőségének javítása érdekében” átfogó cél a gazdasági program „A Város 
„én-képének” fejlesztése és megítélésének javítása” céljával mutat 
kapcsolódást. 
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Az ITS-ben nevesített másik átfogó cél – „A vállalkozóbarát üzleti környezet 
erősítése Ercsiben, a meglévő vállalkozások megerősödésének és újak 
letelepedésének tudatos támogatásával” – a „Megtartó és „vonzó” település” 
célhoz kapcsolható közvetlenül.  

A tematikus célok közül mind az üzleti környezet fejlesztésére fókuszáló cél, 
mind pedig a városi környezet fejlesztését, illetve a többek között a közösségi 
együttműködések erősítését támogató célok kapcsolódnak a gazdasági 
program céljaihoz. 

 

• A települési környezetvédelmi 
programmal való összhang 

2011-ben elkészült Ercsi Város Települési Környezetvédelmi Programja. A 
dokumentum, mely a vonatkozó jogszabályokban leírtakkal összhangban 
készült, az alábbiak szerint rögzíti Ercsi környezeti jövőképét: „Tiszta, élhető 
Duna parti város”. 

A jövőkép elérését rövid- és középtávú célok támogatják. Előbbiek közül 
kiemelendő a „Táji értékek megőrzése”, a „Városi parkok, zöldfelületek 
állapotfenntartása”, továbbá a „Műemléki értékek megőrzése” célkitűzés. Utóbbi 
kategóriában hangsúlyos a „Műemléki értékek felújítása” cél. 

Fentiek mellett hosszú távú célok is támogatják a város környezeti jövőképét, 
melyek közül kiemelendő „A város belterületét érintő közlekedés struktúrájának 
és szokásainak átalakítása” célkitűzés. 

Láthatjuk, hogy az ITS célrendszere átfogó célok tekintetében – települési 
környezet valamint a városban elérhető szolgáltatások minőségének javítása, 
továbbá az üzleti környezet fejlesztése – illeszkedik a környezetvédelmi 
program rövidtávú (pl. települési zöldfelületek fejlesztése), valamint középtávú 
(műemléki értékek megújítása) céljaihoz. 

Ugyanez mondható el az ITS tematikus céljairól is, hiszen az üzleti környezet 
fejlesztésére fókuszáló cél, a városi környezet fejlesztését, illetve a többek 
között a közösségi együttműködések erősítését támogató célok hatékony 
eléréséhez, valamint az ITS-ben rögzített eredmények fenntartásához egyaránt 
alapfeltétel a megfelelő állapotú települési környezet biztosítása, a környezeti 
szempontok messzemenő figyelembe vételével.  

 

• Illeszkedés a város helyi esélyegyenl őségi 
programjához 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2013. (VI.25.) Kt. sz. 
határozata elfogadta a település helyi esélyegyenlőségi programját (HEP). A 
program a releváns jogszabályi és szakmai elvárások és előírások szerint 
készült.  

A program megfogalmazása szerint „Önkormányzatunk legfontosabb célja a 
városban élő állampolgárok jólétének, biztonságának megteremtése, 
életminőségének folyamatos támogatása”, továbbá az önkormányzat a 
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„szociális, egészségügyi intézményekkel szorosan együttműködve törekszik a 
mélyszegénységben élő emberek életminőségének javítására, jobb lakhatási 
körülményeik biztosítására, testi-lelki egészségük megőrzésére”. 

A program intézkedései – melyek a helyzetelemzés során feltárt problémák 
komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazzák – a HEP 
Intézkedési Tervében jelennek meg. Az intézkedések az alábbi területekre 
összpontosulnak: 

 

1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
2. A gyermekek esélyegyenlősége 
3. A nők esélyegyenlősége 
4. Az idősek esélyegyenlősége 
5. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

Az ITS célrendszere mind az átfogó, mind a középtávú tematikus célok szintjén 
az esélyegyenlőség javítása, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
hatékonyabb integrációja irányába mutat. Az ITS-ben nevesített „Ercsi 
népességmegtartó képességének javítása, a városi környezet és az elérhető 
települési szolgáltatások fejlesztése és a szegregáció csökkentése a lakosság 
életminőségének javítása érdekében” átfogó cél mellett az „A közösségi 
együttműködések ösztönzése Ercsiben a város népességmegtartó 
képességének javítása, továbbá a helyi kulturális örökség, valamint a 
társadalmi kohézió erősítése érdekében” tematikus cél is kiemelten kezeli a 
társadalmi felzárkóztatás kérdését, a helyi közösség megerősítése mellett. 

 

Bels ő összefüggések 

� A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi célok és a megalapozó 
vizsgálatban azonosított problémák és adottságok közötti összefüggéseket 
mutatjuk be. Az alábbi táblázatban a tematikus célok, valamint a problémák és 
adottságok közötti összefüggések erősségét egy 0-3 skálán azonosítottuk, ahol 
a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli. 

A táblázatban szereplő értékek azt jelképezik, hogy az adott cél teljesülése 
milyen mértékben képes a probléma szintjének mérséklésére, illetve, hogy egy 
adott cél teljesülése milyen mértékben tud támaszkodni a meglévő 
adottságokra. 

 

Az alábbi táblázatokban kialakult összesített értékek alapján a következő 
fontosabb megállapításokat emeljük ki: 
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Problémák: 

 

• Az egyes beazonosított problémák közül „a népesség elvándorlása” 
esetében látszik legerőteljesebben, hogy a célok megvalósulása pozitív 
hatással járhat (a kapcsolódás erőssége 7-es szintű). 

• Számos probléma esetében jelentős (5-ös) erősségű a kapcsolódás: 
„jelentős arányú foglalkoztatási ingázás más településekre”, „oktatási 
intézmények tanulóinak száma fogy”, „jelentős munkanélküliség”, 
„városias településközpont hiánya”, „alacsony vállalkozói hajlandóság”, 
„közparkok kialakítása nem megfelelő, zöldfelületek minősége és 
kihasználtsága kedvezőtlen”, „a turizmus nem kellő mértékben 
kiaknázott szektor a városban”, „belterületen található alulhasznosított, 
funkció nélküli terület (volt laktanya)”, „műemlék épületek leromlott 
állapota, kihasználatlansága”.  

• Közepes erősségű kapcsolódás (3-as és 4-es szintű) szintén viszonylag 
magas számban fordul elő (pl.: „öregedő lakosság”, „átlagosnál 
alacsonyabb iskolai végzettségű lakosság”, „kerékpáros infrastruktúra 
nem kiépített”, „rossz energetikai jellemzőkkel bíró önkormányzati 
épületek”, „vállalati együttműködések hiánya „, „a csapadék elvezető 
hálózat nem kellő mértékben kiépített”, „belterületi, de a várostól 
fizikailag elkülönülő terület (Sinatelep)”, „jelentős méretű szegregátumok 
a település területén„.) 

• Gyenge kapcsolódás (2-es, vagy alacsonyabb szintű) nem került 
azonosításra.  

• A legjelentősebb hatása a településen feltárt problémákra „A városi 
környezet és a településen elérhető szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók életminőségének javítása érdekében” cél 
megvalósulásának lehet az előzetes felmérések szerint. 

• Számszerűen kevesebb, de lényegét tekintve fontos hatás érhető el a 
„Dinamikusan bővülő, versenyképes üzleti környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a helyi ipari infrastruktúra fejlesztésével” cél 
teljesülésével. 

• „A közösségi együttműködések ösztönzése Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi kohézió erősítése érdekében” 
alapvetően társadalmi cél, mely fontos kiegészítője a két beruházási 
jellegű célkitűzésnek. 

 

Adottságok (értékek) 

 

• Az adottságok közül „Ercsi jó külső közlekedési kapcsolatokkal 
rendelkezik”, fejtheti ki a legerősebb hatást (5-ös erősség) a célok 
eléréséhez kapcsolódóan.  
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• Jelentős (4-es erősségű) kapcsolatot feltételezünk a célok és a 
következő adottságok között: „viszonylagosan jó munkaerő-piaci 
helyzet”, „kiegyensúlyozott városi költségvetés”, „kiépített, térségi 
szinten működő egészségügyi szolgáltatások”, „épített és kulturális 
értékek”, „közmű ellátottság magas szintű”, „hagyományok tisztelete, 
erős identitástudat”. 

• Szerényebb, 3-as szinten azonosított kapcsolódási erősség érződik az 
„kisebb mértékben fogyó népesség” „jó zöldfelületi ellátottság”, „vasúti 
kapcsolat erőssége”, „jó külső, gyorsforgalmi elérhetőség”, „a város 
nagy részében a vezetékes vízszolgáltatás elérhetősége biztosított” és 
„jó minőségű termőföld, szántóművelés” adottságok és a célok 
teljesülése között. 

• Az adottságok (értékek) legnagyobb mértékben a „T1: Dinamikusan 
bővülő, versenyképes üzleti környezet kialakítása Ercsiben, kiemelten a 
helyi ipari infrastruktúra fejlesztésével” cél megvalósulásához 
kapcsolódóan nyújthatnak támpontot, segítséget. 
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46. táblázat: A települési célok és a helyzetfeltár ásban azonosított problémák logikai összefüggései 

Városi szintű problémák 

T1: Dinamikusan b ővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a 
helyi ipari infrastruktúra 
fejlesztésével 

T2: A városi környezet és a 
településen elérhet ő 
szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének javítása 
érdekében  

T3. A közösségi 
együttm űködések ösztönzése 
Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének 
javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi 
kohézió er ősítése érdekében  

A 
kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

- öregedő lakosság 1 1 1 3 

- a népesség 
elvándorlása 

3 3 1 7 

- átlagosnál 
alacsonyabb iskolai 
végzettségű 
lakosság 

2 1 1 4 

- jelentős arányú 
foglalkoztatási 
ingázás más 
településekre  

3 2 0 5 

- oktatási intézmények 
tanulóinak száma 
fogy 

1 3 1 5 

- jelentős 
munkanélküliség 

3 1 1 5 

- kerékpáros 
infrastruktúra nem 
kiépített 

1 3 0 4 

- városias 
településközpont 
hiánya 

2 3 0 5 

- rossz energetikai 
jellemzőkkel bíró 
önkormányzati 

1 3 0 4 
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Városi szintű problémák 

T1: Dinamikusan b ővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a 
helyi ipari infrastruktúra 
fejlesztésével 

T2: A városi környezet és a 
településen elérhet ő 
szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének javítása 
érdekében  

T3. A közösségi 
együttm űködések ösztönzése 
Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének 
javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi 
kohézió er ősítése érdekében  

A 
kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

épületek 

- vállalati 
együttműködések 
hiánya 

3 0 0 3 

- alacsony vállalkozói 
hajlandóság 

3 2 0 5 

- közparkok kialakítása 
nem megfelelő, 
zöldfelületek 
minősége és 
kihasználtsága 
kedvezőtlen 

1 3 1 5 

- a csapadék elvezető 
hálózat nem kellő 
mértékben kiépített 

0 3 0 3 

- a turizmus nem kellő 
mértékben kiaknázott 
szektor a városban 

3 2 0 5 

- belterületen található 
alulhasznosított, 
funkció nélküli terület 
(volt laktanya) 

2 2 0 5 

- belterületi, de a 
várostól fizikailag 
elkülönülő terület 
(Sinatelep) 

0 3 0 3 
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Városi szintű problémák 

T1: Dinamikusan b ővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a 
helyi ipari infrastruktúra 
fejlesztésével 

T2: A városi környezet és a 
településen elérhet ő 
szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének javítása 
érdekében  

T3. A közösségi 
együttm űködések ösztönzése 
Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének 
javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi 
kohézió er ősítése érdekében  

A 
kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

- jelentős méretű 
szegregátumok a 
település területén 

0 2 2 4 

- műemlék épületek 
leromlott állapota, 
kihasználatlansága 

1 3 1 5 

A kapcsolódások 
összesített er őssége 

31 41 12  

 

47. táblázat: A települési célok és a helyzetfeltár ásban azonosított adottságok (értékek) logikai össz efüggései 

Városi szintű adottságok 
(értékek) 

T1: Dinamikusan b ővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a 
helyi ipari infrastruktúra 
fejlesztésével 

T2: A városi környezet és a 
településen elérhet ő 
szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének javítása 
érdekében  

T3. A közösségi 
együttm űködések ösztönzése 
Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének 
javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi 
kohézió er ősítése érdekében  

A 
kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

- Ercsi jó külső 
közlekedési 
kapcsolatokkal 
rendelkezik 

3 1 0 4 

- kisebb mértékben 
fogyó népesség 

1 1 1 3 

- viszonylagosan jó 
munkaerő-piaci 

2 0 2 4 
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Városi szintű adottságok 
(értékek) 

T1: Dinamikusan b ővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a 
helyi ipari infrastruktúra 
fejlesztésével 

T2: A városi környezet és a 
településen elérhet ő 
szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének javítása 
érdekében  

T3. A közösségi 
együttm űködések ösztönzése 
Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének 
javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi 
kohézió er ősítése érdekében  

A 
kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

helyzet 

- kiegyensúlyozott 
városi költségvetés 

3 1 0 4 

- kiépített, térségi 
szinten működő 
egészségügyi 
szolgáltatások 

1 2 1 4 

- épített és kulturális 
értékek 

2 1 1 4 

- jó zöldfelületi 
ellátottság 

0 2 1 3 

- közmű ellátottság 
magas szintű 

2 2 0 4 

- hagyományok 
tisztelete, erős 
identitástudat 

0 1 3 4 

- vasúti kapcsolat 
erőssége 

3 0 0 3 

- jó külső, 
gyorsforgalmi 
elérhetőség 

3 0 0 3 

- a város nagy 
részében a 
vezetékes 
vízszolgáltatás 
elérhetősége 
biztosított 

2 1 0 3 
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Városi szintű adottságok 
(értékek) 

T1: Dinamikusan b ővül ő, 
versenyképes üzleti 
környezet kialakítása 
Ercsiben, kiemelten a 
helyi ipari infrastruktúra 
fejlesztésével 

T2: A városi környezet és a 
településen elérhet ő 
szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók 
életmin őségének javítása 
érdekében  

T3. A közösségi 
együttm űködések ösztönzése 
Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének 
javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi 
kohézió er ősítése érdekében  

A 
kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

- jó minőségű 
termőföld, 
szántóművelés 

3 0 0 3 

A kapcsolódások 
összesített er őssége 

25 12 9  
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� A stratégia megvalósíthatósága 

 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek 
egy részét az önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős 
befolyása van, míg a tényezők jelentős része az önkormányzat tevékenységétől 
részben vagy egészben független adottságként jelentkezik. A legtöbb ilyen 
tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd 
részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A 
megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők: 

• Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az 
összes érdekelt fél támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind 
pedig járási, megyei és központi kormányzati partnereivel kölcsönös 
előnyökön nyugvó, a problémák megoldására koncentráló, kreatív 
párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során 
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek 
bevonásával teljesedik ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS 
megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet fejti ki. 

• Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a 
döntéshozói és operatív feladatok számosságára – felelős és aktív 
városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív munkatársakra van 
szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka 
annak, hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő 
tartalommal megszülessenek, és a döntések alapján az operatív 
végrehajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a 
megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a 8.2 „Az 
ITS megvalósításának szervezeti keretei” tárgyalja. 

• Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági 
körülményekhez történő alkalmazkodás követelménye szükségessé 
teszi, hogy a stratégia elfogadása után is lehetséges rugalmasan tudjon 
alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez 
monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely 
lehetővé teszi a megvalósulás nyomon követését, az akadályozó 
tényezők azonosítását és megfelelő intézkedések meghozatalát. A 
monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer 
kialakítása” című fejezet tartalmazza. 

• Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele 
a pénzügyi források megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg 
az előkészítés feladatai során ezek elsősorban önkormányzati források, 
addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi lehetőségekre 
– elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának 
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések 
ütemezése”, valamint a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos 
pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza. 
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• A stratégia megvalósíthatóságának f őbb 
kockázatai 

A 2013-ban lezárult fejlesztési időszakhoz képest 2014-2020 között számos 
olyan új elem jelent meg, melyek a városok fejlesztési programjainak 
megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az indikátorok határozottabb 
számon kérhetősége, a forrásfelhasználás tematikus koncentrációja, továbbá a 
források megszerzéséért várhatóan kialakuló verseny egyértelműen a 
kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét növelik.  

A következő fejezetben fel kívánjuk mérni az alábbi tényezőkből fakadó, az 
eddig beazonosított, illetve a jövőben projektgenerálás keretében beazonosítani 
tervezett fejlesztési projektek megvalósítását, továbbá a jelen városfejlesztési 
stratégia és az ebben rögzített indikátorok teljesülését veszélyeztető 
kockázatokat.  

A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával 
kezdjük, majd téma specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia 
keretében – javaslatokat fogalmazunk meg az egyes kockázati elemek 
kezelésére. 

A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Ercsi város 
integrált településfejlesztési stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi 
kockázati faktorokat azonosíthatjuk be: 

 

• Pénzügyi-gazdasági kockázati tényezők: az elégtelen finanszírozásból, 
a bizonytalan makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az 
egyes támogatási konstrukciók specifikus jellemzői, továbbá a saját 
forrás előteremtésének kockázata említhető meg. Kockázati 
tényezőként jelenik meg az utófinanszírozás következményeként a 
cash-flow biztosításának kérdése is. 
 

• Jogi-jogszabályi és intézményi keretekből adódó kockázati tényezők: 
kapcsolódó jogszabályi környezet, de ugyanígy egyértelműen 
kiemelendő itt a közbeszerzési törvény, mint kockázati tényező, valamint 
a szűk intézményi kapacitásból adódó problémák (megfelelően képzett 
humán erőforrás rendelkezésre állása stb.) 

 

• Műszaki kockázatok: itt említhetők meg az egyes projektek 
megvalósítása során felmerülő olyan specifikus kockázati elemek, mint 
például az építési szabványok, vagy a magyartól eltérő nemzetközi 
technológiai szabványok kérdése, de relevánsnak tekinthető a 
kivitelezés ütemezése és az esetleges időbeli csúszásokból 
eredeztethető kockázati elemek. 
 

• Környezeti kockázatok: Ercsi területén számos felhagyott, barnamezős 
ingatlan található. Ezek városközponti elhelyezkedése (pl. laktanya) 
felveti a környezetbarát hasznosíthatóság kérdését. A fejlesztések 
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előkészítése során a környezeti ártalmak csökkentésére, a beruházási 
területek esetleges kármentesítésére külön figyelmet szükséges 
fordítani. 

 

• Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): a 
stratégia megvalósítása kapcsán további kockázati tényező a társadalmi 
hasznosság megfelelő kommunikációjának elmaradása, az esetleges 
érintett érdekcsoportok ellenállása a tervezett beruházás kapcsán, a 
nem megfelelően előkészített és lebonyolított partnerségi folyamat. 
Mindennek különösen a tervezett szociális városrehabilitációs projektek 
esetében van jelentősége, ahol az integrálandó társadalmi csoportok 
részéről – többek között a nem megfelelő kommunikáció eredményeként 
– komoly ellenállás alakulhat ki a tervezett beavatkozásokkal szemben. 

 

A kockázatok felmérését követően egy rövid kockázatkezelési stratégia 
elkészítése javasolt, mely a jellemző kockázati tényezőkhöz egy valószínűségi 
mutatót (magas; közepes; alacsony), valamint egy hatás mutatót (jelentős; 
közepes; alacsony) rendel. Az egyes felsorolt kockázati tényezőkhöz röviden 
felvázolásra kerül a kezelés módja, nevesítésre kerülnek a szükséges 
beavatkozások is. 

 

48. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának f őbb kockázatai  

 

Kockázat 
megnevezése 

Valószín űség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás 
mértéke 

(jelent ős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés 
módja 

1. 

A jogszabályi környezet 
kedvezőtlen irányba 
változása 

magas jelentős 

Az jogszabályi 
változások 
folyamatos 
figyelemmel kísérése 

Rugalmas, gyors 
reagálás a 
megváltozó 
jogszabályi 
körülményekhez, a 
helyi szabályozás 
rugalmas módosítása 

2. 

Közbeszerzési 
eljárásokból adódó 
kockázatok (időbeli 
elhúzódások) 

magas jelentős 

Az eljárásrend 
szigorú betartása 
minden érintett 
részéről 

A közbeszerzési 
dokumentumok 
megfelelő szakmai 
előkészítettségének 
biztosítása 
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Kockázat 
megnevezése 

Valószín űség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás 
mértéke 

(jelent ős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés 
módja 

3. 

Hatósági 
dokumentumok hiánya, 
késése  

közepes közepes 

A hatsági 
dokumentumok 
ügyintézési 
időkereteinek 
figyelembe vétele az 
ütemezés 
tervezésénél. 

Esetleges késésre, 
csúszásra előre 
felkészülés már az 
előkészítés során. 

4. 

Saját forrás 
előteremtésének 
kockázata 

alacsony jelentős 

Alternatív 
forráslehetőségek 
felkutatása (banki 
hitel, esetleges állami 
önerő támogatás, 
faktoring stb.) 

5. Hazai illetve Európai 
Uniós fejlesztési 
források elmaradása 

közepes jelentős 
A forrás lehívás 
késedelmére való 
felkészülés 

6. 

Cash-flow akadozása, a 
folyamatos 
finanszírozás problémái 

alacsony jelentős 

Pénzügyi terv 
készítése a kiemelt 
mérföldkövek 
beazonosításával, 
Ercsi önkormányzat 
önálló pénzügyi 
alapot különít el a 
finanszírozási rések 
felszámolása 
céljából. 

7. 
A programozási időszak 
során változik a 
szakpolitikai prioritás 
rendszer, így a 
hatékonyabb forrás 
abszorpciót biztosító 
programok irányába 
áramlik a fejlesztési 
forrás. 

alacsony jelentős 

A helyi 
döntéshozóknak 
közösen kell 
fellépniük érdekeik 
képviselete 
érdekében, specifikus 
szempontjaik 
érvényesítését 
biztosítani 
szükséges. 

8. A tervezett projektek 
megvalósítási költsége 
jóval meghaladja a 
tervezett mértéket 

közepes közepes 

Részletes 
projekttervek, 
átgondolt műszaki 
tervek, 
költségvetések 
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Kockázat 
megnevezése 

Valószín űség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás 
mértéke 

(jelent ős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés 
módja 

készítése. 

Tartalékkeret 
meghatározása. 

9. 

A megvalósításhoz 
szükséges 
szakemberek hiánya  

alacsony közepes 

Ercsi 
önkormányzatának 
feladata, hogy 
megfelelő szakmai 
hátteret biztosítson, a 
humánerőforrás 
szükségletet időben 
feltérképezze. 

10. 
Nem megfelelő műszaki 
tervek vagy kivitelezés 
(pl. 
közlekedésfejlesztési 
beruházások, energia-
hatékonysági 
fejlesztések) 

alacsony közepes 

A tervezők és 
kivitelezők 
kiválasztása során 
kiemelt figyelem 
fordítása a szakmai 
alkalmasság, 
megfelelő referenciák 
meglétére. 

11. 

Többletmunka 
felmerülése 

közepes közepes 

Esetleges 
többletmunkára 
felkészülés már az 
előkészítés során, a 
kivitelezőkkel 
kötendő szerződések 
megfelelő 
szövegezése, 
felelősségek és 
kompetenciák pontos 
lehatárolásával. 

12. 

Az indikátorok 
teljesítése nem 
lehetséges 

alacsony jelentős 

Teljesíthető és 
mérhető indikátorok 
meghatározása, a 
megfelelő monitoring 
rendszer kialakítása, 
az indikátor értékek 
teljesülésének 
folyamatos nyomon 
követése 

13. A fejlesztési 
programokhoz 
szükséges befektetők, 
partnerek hiánya (pl. 
ipari park, ipari terület 
fejlesztése) 

közepes közepes 

Megfelelő marketing 
és promóciós 
tevékenységek, a 
befektetési 
lehetőségek kapcsán, 
települési befektetés 
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Kockázat 
megnevezése 

Valószín űség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás 
mértéke 

(jelent ős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés 
módja 

ösztönzési program 
indítása Ercsiben.  

14. 

Társadalmi szempontok 
kockázatai: lakossági 
ellenállás, negatív 
közvélemény (pl. 
szociális 
városrehabilitációs 
programok) 

közepes jelentős 

Feladat a fejlesztés 
mögött álló 
elképzelések és az 
ellenzői szempontok 
nyílt, konszenzusra 
törekvő megvitatása; 
szükség esetén a 
fejlesztési elképzelés 
felülvizsgálata. A 
lakosság – és 
kiemelten az érintett 
célcsoportok – 
folyamatos 
tájékoztatása mellett 
a felmerülő lakossági 
javaslatok beépítése 
prioritást élvez. 

15. Az egyes fejlesztési 
elemek kapcsán az 
érintett területek 
tulajdonviszonyai nem 
rendezettek, a 
kapcsolódó egyeztetési 
folyamat akadozik (pl. 
laktanya területe) 

közepes magas 

Konkrét ütemterv 
mellett Ercsi 
önkormányzata 
megkezdi az 
egyeztetést az 
érintett (magán vagy 
állami) szereplőkkel. 

16. 

Környezeti kockázati 
tényezők felmerülése 
(kármentesítés, 
barnamezős területek 
stb.) 

közepes magas 

A műszaki tervezés 
és előkészítés során 
a környezeti károk 
felmérése prioritást 
élvez. A beruházási 
program tervezése 
során a környezeti 
terhelés 
minimalizálására kell 
törekedni. 

 

A kockázatok számszerűsítésével a kockázatokat pozícionálni lehet a 
bekövetkezési valószínűség és a hatás mértékének összevetése alapján.  

A táblázat alapján kijelenthetjük, hogy jellemzően a magas és kritikus kockázatú 
tényezők hatnak a stratégia megvalósulására. Ercsi város önkormányzatának 
különösen fontos felkészülnie a jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba 
történő változására, a közbeszerzési eljárásokból adódó esetleges 

Kiemelt 
kockázati 
tényezők 
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kockázatokra. Az Európai Uniós források elmaradására, az esetlegesen 
felmerülő finanszírozási problémákra ugyancsak célszerű megfelelő módon 
felkészülni.  

Külön ki kell emelni az esetleges barnamezős fejlesztések kapcsán az érintett 
területek által okozott környezeti terhelés kérdését. A projektek előkésítése 
során kiemelt figyelmet kell fordítani a potenciális környezeti kockázatok 
felmérésére, míg a beruházási program tervezése során a környezeti terhelés 
minimalizálására kell törekedni. 

A projektek megvalósítása során az előre nem látható műszaki problémák, 
továbbá a nem kielégítő módon előkészített partnerségi folyamatokból adódó 
helyi konfliktusok jelentkezhetnek még kritikus kockázati elemként. E 
tekintetben mindenképpen pontos előkészítést igényelnek a város belterületén 
lebonyolítandó közlekedésfejlesztési beruházások, továbbá a szociális 
városrehabilitációs projektek. 
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• A megvalósítás eszközei és nyomon követése 

A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházás i jelleg ű 
önkormányzati tevékenységek 

A következőkben áttekintésre kerülnek azok a lehetséges, de nem beruházási 
jellegű eszközök, melyeket a településnek – az önkormányzatnak – alkalmazni 
érdemes a stratégiában megvalósítandó célok teljesülése érdekében. 

 

A szabályozási környezet kiszámíthatóvá és megismerhet ővé tétele: 

• A stratégia sikeres megvalósításának alapfeltétele az önkormányzat 
koherens jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, az egyértelmű 
törekvés az átlátható, támogató adminisztratív- és szabályozási 
környezet biztosítására, fenntartására.  

• A helyi szintű szabályozásban is egyértelműen szem előtt kell tartania 
az önkormányzatnak a települési szintű stratégiai dokumentumokban 
rögzített célkitűzéseket, prioritásokat, valamint elveket. 

• A szabályozásnak koncentrálnia kell a helyi gazdasági és társadalmi 
környezet megfelelő irányú fejlődésének elősegítésére, meg kell 
határoznia a célok megvalósításához szükséges támogató jogi, 
szabályozási lépéseket. 

• Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a 
gazdasági tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési 
eljárások során tanúsított kiszámítható és átlátható magatartása 
ugyancsak csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések 
kockázatát.  

 

Befektetés ösztönzés 

• Fentiekkel összhangban Ercsi városa – figyelembe véve szűkös 
eszközrendszerét – az alábbi, befektetés ösztönzéshez kapcsolódó 
tevékenységeket végzi: 

o út és egyéb infrastruktúrafejlesztés, 
o egyedileg kezelt megállapodások kötése, 
o rendezési terv módosításakor figyelembe veszik a vállalkozások 

véleményét. 
o folyamatos konzultáció a helyi gazdaság szereplőivel a 

városfejlesztési irányainak, céljainak meghatározása során 
o a városi honlapon folyamatosan tájékoztatja a befektetőket az 

önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokról, valamint informálja 
a város lakosságát az aktuális kapcsolódó hírekről 

 

Az üzleti célú hasznosításra alkalmas infrastruktúra (pl. ipari park, ipari terület, 
volt laktanya területe) korszerűsítésén felül kiemelten fontos a település 
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meglévő és a későbbiekben fejlesztésre kerülő, gazdaságilag hasznosítható 
területeinek megfelelő kihasználása. Fentiek érdekében az önkormányzatnak 
aktív, proaktív befektetés-ösztönzési tevékenységet kell folytatnia, fel kell mérni 
és pontosan nyilván kell tartani a potenciális beruházók érdeklődésére számot 
tartó területeket, ingatlanokat. A befektetés ösztönzés részeként javasolt e 
tevékenység részletes, stratégiába foglalt kidolgozása, nem utolsó sorban a 
befektetés ösztönzéshez a megfelelő kompetenciával és szakmai 
felkészültséggel rendelkező feladatorientált szervezeti struktúra kialakítása, 
mindezek mellett a megfelelő humánerőforrás biztosítása. 

 

Településmarketing tevékenység  

A városmarketing tevékenység elsődleges célja a település láthatóvá tétele. 
Ercsi fejlesztési céljainak elérését nagyban segítheti olyan tudatos, 
következetes és hatékony marketing-kommunikációs tevékenység, amely akár 
magát a várost, akár az egyes fejlesztési elképzeléseket képes a tervezett 
célközönség felé „eladni”.  

A városról kialakult, kialakított arculat, illetve a városhoz kapcsolódó 
emocionális tényezők hatással vannak a befektetői döntéseiket meghozó 
üzletemberekre, a városba látogatókra, de a város lakóira is. A 
településmarketing tevékenység részeként – kapcsolódva a befektetés 
ösztönzés gyakorlatához – a város honlapján elérhetővé kell tenni és 
folyamatosan frissíteni szükséges a legfontosabb társadalmi és gazdasági 
adatokat, fejlesztési célokat és a vállalkozások számára kiemelten érdekes 
ingatlanokra, területekre vonatkozó információkat. 

 

Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

� A városfejlesztés jelenlegi szervezeti 
rendszere 

Ercsi város önkormányzata 2013-ban a 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati 
rendelettel aktualizálta szervezeti és működési szabályzatát, melyben a 
képviselőtestület mellett működő Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság, Humán Bizottság, valamint Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság felállításáról határozott. A Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság szoros partneri kapcsolatra törekszik a megyei és 
regionális fejlesztésben érintett szervekkel, emellett a vonatkozó önkormányzati 
rendelet alapján részt vesz az önkormányzati fejlesztések, vállalkozások 
előkészítésében, véleményezi a rendezési terveket és döntésre előkészíti 
azokat, vagyis szakpolitikai kontrollt gyakorol a fejlesztések felett. 

A Polgármesteri Hivatalban a titkárság mellett Pénzügyi Iroda, Igazgatási Iroda, 
Ügyfélszolgálat működik. Az egyes irodák dolgozói irodavezető irányításával 
végzik munkájukat. 

Ercsi Város Önkormányzata 2015 januárjában létrehozta a 100 százalékos 
önkormányzati tulajdonú Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-t. A cég feladatai 
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lényegében megegyeznek minden eddigi tevékenységgel, ami korábban a 
Városgazdálkodási Iroda hatáskörébe tartozott, kivéve a hatósági, szakhatósági 
feladatokat. 

A Kft. 2015-ös üzleti tervének tárgyalása során rögzítésre kerültek a cég fő 
feladatkörei, melyek közül kiemelendő az üzemeltetés, városgazdálkodás, a 
városfejlesztés, a közmunka szervezése valamint a városmarketing. A 
városfejlesztési feladatkörön belül a legfontosabb feladat egy átfogó, rövid-, 
közép- és hosszú távú fejlesztési koncepció elkészítése és következetes 
végrehajtása hazai és uniós források igénybe vételével. Ennek érdekében 
hatékony pályázat figyelést, előkészítést, beadást és megvalósítást tűzött ki 
célul a tulajdonos önkormányzat. A Kft. reklám tevékenységet is folytat, 
egyrészt a városmarketing céljainak megvalósítása céljából, másrészt pedig – 
főleg az induló évben – a cég ismertségének megteremtése miatt. 

A vállalat munkáját Ercsi Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási 
szerződés keretében végzi. 

 

� Az ITS megvalósításának intézményi háttere 

Ercsi Város Önkormányzata az ITS megvalósítását alapvetően az 
önkormányzat szervezeti keretein belül képzeli el. Így az önkormányzat a már 
pályázati lebonyolítási tapasztalatot szerzett szakembereit, munkatársait 
kívánja igénybe venni a stratégiában megfogalmazott fejlesztések 
végrehajtására. 

Mindezek mellett ugyanakkor reális elképzelés, hogy amennyiben a tervezett 
fejlesztések megvalósítása program szinten jelentős humán kapacitás 
bevonását teszi szükségessé, úgy meglévő vagy újonnan kialakított szervezeti 
keretek között önálló városfejlesztési kompetenciák kialakítására kerülhet sor. 
Jelenleg két fő munkatárs végzi a városfejlesztéssel kapcsolatos operatív 
munkát, ez a szakmai közösség képezheti a további szervezetfejlesztés alapját. 
Amennyiben ezt a fejlesztési stratégia megvalósítása szükségessé teszi, úgy a 
korábban bemutatott, 100 százalékos önkormányzati tulajdonú Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft-t ugyancsak bevonhatják a program lebonyolításába. 

 

A településközi koordináció mechanizmusai, együttm űködési 
javaslatok 

Ercsi Fejér megyében, a megye észak-keleti részén, a Martonvásári járás 
területén helyezkedik el. A 8.000 főt meghaladó lakosságú település a Duna 
jobb partján, a Csepel-sziget mentén fekszik, a szigeten található Szigetújfalut 
komppal lehet elérni a városból.  

Ercsi helyzetét és települési szerepét nagyban meghatározza földrajzi 
elhelyezkedése és a Duna közelsége, amely mellett a fővároshoz való közelség 
is igen szerencsésnek mondható. Ercsi a Közép-Dunántúli régió településeként 
2000-ben kapta meg a városi rangot, korábban, 1970 óta nagyközségi rangja 
volt. 

Bővülő fejlesztési 
portfolió 
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Ercsi, a közvetlen térségen belül viszonylag jelentős foglalkoztatási szerepet tölt 
be, amely mellett a város egyes funkciói a helyi igényeken túl térségi igények 
kielégítését is szolgálják, ide értve alapvetően a humán szolgáltatásokat. 
Mindezek miatt alapvető jelentősége van annak, hogy a környező települések 
és a város ITS-e közötti összhang megteremthető legyen. 

A tervezés során a környező települések is megkapják a szakmai anyagokat, és 
véleményt alkothatnak a dokumentumokkal kapcsolatban. Hasonló módon a 
megalapozó vizsgálat készítése során is értékelésre került a környező 
települések rendezési terveinek viszonya Ercsi tervdokumentumaihoz. 

Az ITS megvalósítása során – tekintettel arra, hogy a városban megvalósuló 
fejlesztések a szomszédos települések lakosait is nagyban érintik – folyamatos 
konzultáció szükséges a térség önkormányzatai bevonásával. Az egyeztetések 
több szinten valósulhatnak meg, így egyedi projekt szinten az intézményi 
szereplők (pl. oktatás, egészségügy), míg közlekedésfejlesztési beruházások 
kapcsán az önkormányzati döntéshozók közötti együttműködést szükséges 
biztosítani. A partnerség kereteit a 8.4 alfejezetben mutatjuk be részletesen. 

 

A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósí tása során 

Ercsi Város Önkormányzata 2015 júliusában elkészítette és 255/2015 (VII. 15.) 
KT. sz. határozatával elfogadta a város fenntartható városfejlesztési 
programjának – Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) – 
társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, és a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggő Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzatot.  

A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe 
vételével került kidolgozásra: 

• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 

• Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez 
(Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.) 

• Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium, Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős 
Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 2009. január 28.) 

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos 
szerepe van a tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek 
fejlesztési elképzeléseinek megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van 
az elkészülő (településfejlesztési koncepció és) integrált településfejlesztési 
stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a tervezés 
során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak. 

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés 
tervezési, megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. 
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A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi 
partneri csoportok kerülnek bevonásra: 

• A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező 
véleményezői kör  

o államigazgatási szervek 
o önkormányzatok 

• A szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek köre Ercsi 
város főbb vezető tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési 
irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze 
(Önkormányzati Csoport). 

• A helyi munkacsoport, (HMCS) tagjai Ercsi város közéletének fontosabb 
szereplőiből, véleményformálóiból kerülnek kiválasztásra. Összehívása 
során elsősorban a helyi civil és szakmai szervezetek, fontosabb 
közszolgáltatási, oktatási, kulturális, turisztikai, valamint a város 
irányításáért felelős intézmények vezetőire számítanak az ITS tervezői. 

A lakosság bevonása esetében alkalmazandó kommunikációs eszköz az 
elektronikus konzultáció, amely a célcsoport elérésének leghatékonyabb, és az 
eddigi városfejlesztési projektek során is sikerrel alkalmazott módszere. 

A városi honlap fontos szerepet tölt be a lakosság partnerségi folyamatba 
történő bevonásában, mivel a véleményezhető dokumentumok naprakészen 
érhetőek el az érdeklődők számára. 

 

• 2015. augusztus 4-én került megrendezésre a partnerségi terv szerinti 
első „Önkormányzati Munkacsoporti ülés”, valamint „Helyi egyeztető 
csoport ülés”. 

• A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező 
véleményezői kör bevonására a véleményezési eljárás keretében 2016 
januárjában került sor. 

• Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek egyeztető 
workshop keretében fogalmazták meg észrevételeiket az elkészült 
szakmai anyagok kapcsán, mely rendezvényre 2016. január 21-én (ITS 
bemutatása) került sor. 

• Online véleményezés: a lakossági vélemények és hozzászólások 
összegyűjtésére és értékelésére a szakhatósági egyeztetésekkel egy 
időben, a tervezettek szerint 2016. február 11-étől kerül sor. 

 

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, 
prezentációk), valamint a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében 
beérkezett észrevételek kezelésének dokumentációja elérhető az 
önkormányzatnál. 

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése 
egységes, előre rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények 
dokumentálása, nyilvántartása, majd szakmai feldolgozása. Az elfogadott 
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vélemények beépítésre kerültek a megfelelő dokumentumokba, míg az el nem 
fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása. 

Megvalósultak ily módon az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát 
biztosító intézkedések, a dokumentumok a város honlapján – http://ercsi.hu/ – 
elérhetőek. 

Az ITS későbbi felülvizsgálata, illetve megvalósítása során – az intézményesült 
együttműködési formákon túl – mindenképpen folytatni szükséges a 
megkezdett partnerségi-konzultációs folyamatokat. Az egyes munkacsoportok 
bevonása az integrált településfejlesztési stratégia majdani felülvizsgálatának 
folyamatába kötelező, így hatékony működésüket rendszer szinten szükséges 
biztosítani. E tekintetben jó alapot szolgáltat a Partnerségi Terv, melynek 
továbbfejlesztése, aktualizálása szükséges az új feladat elemekkel. 

Az Ercsi ITS-ének megvalósítását támogató munkacsoportok ülésezési 
gyakorisága természetesen eltérhet a tervezési periódusban bemutatottól, 
hiszen ezek alapvető feladatköre is módosul. A munkacsoportokban 
közreműködők (pl. magánszféra képviselői, környező önkormányzatok 
döntéshozói) kiemelt feladata a program megvalósítás időszakában a szakmai- 
és társadalmi vélemények artikulálása, a monitoring folyamat nyomon követése. 
Ennek megfelelően a munkacsoportokat megfelelő gyakorisággal javasolt 
összehívni, hogy a tagok tájékoztatást kaphassanak az egyes programelemek 
lebonyolításával kapcsolatos aktuális kérdésekről, problémákról. 

 

Monitoring rendszer kialakítása 

� Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 
eredményindikátorok meghatározása 

 

Az alábbiakban táblázatos formában rögzítjük az Ercsi város ITS-ében 
bemutatott fejlesztési célokhoz, valamint az ezekhez illeszkedő projektekhez 
kapcsolódó mutatószám rendszert. A tematikus célok esetében a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) monitoring rendszerével 
összhangban eredmény indikátorokat, míg az egyes projektekhez kapcsolódva 
– ugyancsak a TOP-pal összhangban) output mutatókat nevesítünk.  

Az indikátorok esetében meghatározásra kerül a releváns mértékegység, 
valamint egy előzetes tervérték is, melynek felülvizsgálata ugyanakkor az egyes 
projektek pontos szakmai tartalmának kidolgozását követően szükségessé 
válhat.  

A fentiek mellett a táblázatban rögzítjük az indikátor forrását (jellemzően a 
projekt előrehaladási jelentés), valamint a mérés gyakoriságát is. 
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49. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 

Tematikus cél Eredmény indikátor  Mértékegység 
Indikátor forrása (mérés 

módja), 
Mérés gyakorisága 

Dinamikusan b ővül ő, versenyképes üzleti 
környezet kialakítása Ercsiben, kiemelten 
a helyi ipari infrastruktúra fejlesztésével  

A KMR és a kevésbé 
fejlett régiók 
közszféra adatai 
nélkül számított 
foglalkoztatási 
rátáinak (20-64 
évesek) különbsége 

% 
Projekt előrehaladási 
jelentések alapján 

Évente 

A városi környezet és a településen 
elérhet ő szolgáltatások fejlesztése az 
Ercsiben lakók életmin őségének javítása 
érdekében  

Elégedettség a 
települési környezet 
minőségével 

% 
Projekt előrehaladási 
jelentések alapján 

Évente 

A közösségi együttm űködések 
ösztönzése Ercsiben a város 
népességmegtartó képességének 
javítása, továbbá a helyi kulturális 
örökség, valamint a társadalmi kohézió 
erősítése érdekében  

Helyi társadalmi 
akciókban 
résztvevők száma 

fő 
Projekt előrehaladási 
jelentések alapján 

Évente 
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50. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztés ek indikátorai 

Projektek megnevezése Output indikátor Mértékegység 
Indikátor forrása (mérés 

módja), 
Mérés gyakorisága 

Eötvös József Általános Iskola felújítása 

A középületek éves 
primerenergia-
fogyasztásának 
csökkenése 

kWh/év 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Baczakó Péter Sportcsarnok felújítása 

A középületek éves 
primerenergia-
fogyasztásának 
csökkenése 

kWh/év 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Ercsi Napfény Óvoda felújítása 

A középületek éves 
primerenergia-
fogyasztásának 
csökkenése 

kWh/év 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda felújítása 

A középületek éves 
primerenergia-
fogyasztásának 
csökkenése 

kWh/év 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Szociális Szolgálat épületének felújítása 

A középületek éves 
primerenergia-
fogyasztásának 
csökkenése 

kWh/év 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
A középületek éves 
primerenergia-

kWh/év Projekt előrehaladási jelentések Évente 
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felújítása fogyasztásának 
csökkenése 

alapján 

Sinatelepi Közösségi Ház felújítása, 
funkcionális átalakítása, játszótér kialakítása 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

fő 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Duna-part és Kis Duna partjának kialakítása 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

fő 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Zöld Városközpont komplex rehabilitáció 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

fő 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Polgármesteri hivatal fejlesztése 

A középületek éves 
primerenergia-
fogyasztásának 
csökkenése 

kWh/év 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Orvosi rendelő fejlesztése 
Jobb egészségügyi 
szolgáltatásokban 
részesülő lakosság 

személy 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Eötvös Kápolna és környezetének 
kialakítása 

A természeti és a 
kulturális 
örökségnek, illetve 
látványosságnak 
minősülő támogatott 
helyszíneken tett 

látogatás /év  
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 
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látogatások várható 
számának 
növekedése 

Wimpffen Kastély - Angolkert kialakítása, 
felújítása 

A természeti és a 
kulturális 
örökségnek, illetve 
látványosságnak 
minősülő támogatott 
helyszíneken tett 
látogatások várható 
számának 
növekedése 

látogatás /év  
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Tiszti Klub felújítása, átalakítása 

A természeti és a 
kulturális 
örökségnek, illetve 
látványosságnak 
minősülő támogatott 
helyszíneken tett 
látogatások várható 
számának 
növekedése 

látogatás /év  
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Volt Laktanya területének rehabilitációja 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

fő 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Prevenciós szolgáltatási kör bővítése (EÜ) 
Az érintett 
önkormányzat éves 
primerenergia-

kWh/év 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 
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fogyasztásának 
csökkenése 

Szociális Városrehabilitációs fejlesztés 
Savanyúrét és Belmajor területén 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

fő 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Szociális városrehabilitáció Tótlik területén 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

fő 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Szociális városrehabilitációs fejlesztés 
Sinatelep területén 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

fő 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Belterületi utak, kerékpárutak fejlesztése 

Kialakított 
kerékpáros-barát 
települések vagy 
településrészek 
száma  

db 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Helyi gazdaság (pl. piac) fejlesztése 
Támogatásban 
részesülő 
vállalkozások száma  

db 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Bölcsőde fejlesztése 

Fejlesztett, 0-3 éves 
gyermekek 
elhelyezését 
biztosító férőhelyek 
száma  

db 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Útfejlesztés munkaerő mobilitás növelése 
érdekében 

A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza  

km 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 
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Ipari park, ipari terület fejlesztése 
A fejlesztett vagy 
újonnan létesített 
iparterületek és ipari 
parkok területe  

ha 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Helyi foglalkoztatási kezdeményezések 

A foglalkoztatási 
paktumok keretében 
munkaerő-piaci 
programokban 
résztvevők száma  

fő 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Közvilágítás fejlesztése 
Megtakarított 
energia mennyisége 

kWh/év 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

SEAP (fenntartható energia akcióprogram) 
készítése 

Elkészített 
akcióprogram száma 

db 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 

Befektetés ösztönzési program 

Elkészített 
befektetés 
ösztönzési program 
száma 

db 
Projekt előrehaladási jelentések 
alapján 

Évente 
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� A monitoring rendszer m űködtetési mechanizmusának meghatározása 

Projektszinten a célok és indikátorok kialakítását nagyrészt a kapcsolódó pályázati kiírásokból fakadó determinációk határozzák meg, 
melyet kiegészít a pályázatok értékelési rendszerében megjelenő, pontszámban mérhető értékelési rendszer. 2014-2020 között a TOP 
felhívásai esetében egyrészt horizontális téma specifikus, másrészt területi alapú értékelési szempontok mentén kerülnek értékelésre a 
benyújtott projekt javaslatok.  

A városi jogállású települések ITS-eikben program szinten rögzítik a kötelezettségvállalásokat. Ercsi esetében – hasonlóan a többi területi 
szereplőhöz – most zajlik a benyújtandó fejlesztések előkészítése, így indikátor célértékek összegzésére jelenleg nem nyílik lehetőség. A 
monitoring rendszer alapelveit mindezek figyelembe vételével szükséges meghatározni. 

A monitoring egy a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely során a kedvezményezett és a kiíró a program 
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, illetve indokolt esetben a program 
felülvizsgálatát eredményezheti.  

A monitoring célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső körülmények mellett is 
megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a 
monitoring eredményeit felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy magába a 
stratégiába avatkozik be. 

Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring  

• felelősét  
• kivitelezőjét  
• gyakoriságát  
• formai elvárásait  
• a visszacsatolás módját 



Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

116 
 

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves) felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt 
esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente 
készülő akciótervek fontos háttérdokumentumai is, az ott megfogalmazott javaslatokat az akciótervekben is figyelembe kell venni. 

 

A monitoring folyamat szervezete: 

• Képviselő-testület: a képviselő-testület a monitoring folyamatokkal kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg és meghozza a 
folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket 

• Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselő-testület felé a stratégia megvalósítását érintő folyamatokra és konkrét 
beavatkozásokra  

• Monitoring bizottság: rendszeresen (adott esetben minimum negyedévenként) felülvizsgálja a stratégia megvalósításának 
folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselő-testület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, 
illetve az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán. A 
monitoring bizottság tagjai: 

o Polgármester 
o A testületi bizottsági elnökök 
o Főépítész 
o A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője 
o Egyéb civil szervezetek 
o Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet 
o Az Ercsiben működő vállalkozások (magánszféra) képviselője 

• Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó szervezeten belül a monitoringért 
felelős munkatársat kell kijelölni. Az ő munkáját segítik a – projekthez rendelt specifikus menedzsment szervezet(ek) 
keretében dolgozó munkatársak, akik projekt jelentéseik aktualizálásával biztosítják, hogy a monitoringért felelős munkatárs 



Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

117 
 

negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet 
vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring bizottság vezetője felé továbbítja. 

 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok:  

• Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért felelős munkatársa készíti és 
egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében 
döntéseket hoz a megvalósítással kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján – a jelentést az 
illetékes szakbizottságok, illetve a képviselő-testület is megtárgyalják, és meghozzák a szükséges döntéseket.  

• Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves jelentésekhez, az operatív végrehajtó 
testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselő-
testület minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. 

 

Az indikátorokhoz kapcsolódó értékek a projektekhez kapcsolódó előrehaladási jelentések alapján – alapvetően a stratégiában nevesített 
mutatókra kiterjedve – kerülnek rögzítésre egységes adatbázisban, mely a negyedéves- és éves jelentések alapját képezi. A projekt 
előrehaladási jelentések pontos, tényszerű kitöltése az adott projekthez rendelt menedzsment szervezet felelősségi körébe tartozik. 

Természetesen a monitoring eredmények a stratégia kialakításában résztvevő partnerek számára elérhetőek lesznek, értékelésükbe a 
város legfontosabb stratégiai partnerei – alapvetően a Monitoring Bizottság munkáján keresztül – bevonásra kerülnek. 

 

 

Ercsi, 2016. április 26.     
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 Győri Máté  

polgármester  

 


