
K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 29-én megtartott 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-
001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
(GFT) elkészítéséről 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
285/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 
2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/20. Ercsi városi 
víziközmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT 
felújítási és pótlási tervét e határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/20. Ercsi városi 
víziközmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT 
beruházási tervét e határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős kijelenti, hogy az I/20. 
Ercsi Városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. 
évi GFT a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv Ercsit érintő részével 
összhangban van. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-
001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban kijelenti, 
hogy az Önkormányzat a 2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a 
2017-es vállalásokon felül további, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre 
fordítandó anyagi forrással nem rendelkezik. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. által elkészített és a Képviselő-
testület által jóváhagyott, az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó, 2018-2032. évi időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtásával, valamint a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban az Ercsi víziközművét üzemeltető FEJÉRVÍZ ZRt-t (8000 
Székesfehérvár, Király sor 3-15.) bízza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. szeptember 30. 
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Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
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  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Papp György  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 



 
 
 

„1. sz. melléklet a 285/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

 
 



 
 
 

„2. sz. melléklet a 285/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

 


