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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. augusztus 29-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 
 

a.) Napirendje 
b.) Határozatai  
c.) Jegyzőkönyve 
d.) Mellékletek 

 
NAPIREND 

 
Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  

 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről szóló rendelet 

megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

3. A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

4. A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 
ellátásról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

     a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

5.  Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. A Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7.  Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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8.  Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
9.  Az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
10.  Az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11.  A TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12.  A TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13.  A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14.  A TOP-3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15.  A TOP-1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16.  A temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi 
elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

17.  Az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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19. Az Ercsi, Táncsics u. 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti önkormányzati bérlakás áram 
korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A „Százhalombatta – Ercsi vasút” megépítésével kapcsolatban benyújtott vételi 
ajánlatok elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22.  Az I/20. Ercsi városi vízmű-V és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-
SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
(GFT) elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

24. Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak 
helyettesítéssel történő ellátásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 

259/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i nyílt 
ülése napirendjeiről 

 
260/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának 

elfogadásáról 
 
261/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a menetrend szerinti helyi közúti 

személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 
ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi 
felhívási közzétételéről 

 
262/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek 

közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
dietetikus szakértői feladatainak ellátására 
előirányzat biztosításáról 
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263/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről 
 
264/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

támogatási kérelméről 
 
265/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 

Egyesület támogatási kérelméről 
 
266/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási 

kérelméről 
 
267/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület 

támogatási kérelméről 
 
268/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
269/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
270/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
271/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
272/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
273/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó 

gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi 
elszámolásáról 

 
274/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi 

költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
 
275/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi 

költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
 
276/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti 

önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére 
előirányzat biztosításáról 
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277/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti 
önkormányzati bérlakás áram korszerűsítésére 
előirányzat biztosításáról 

 
278/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú ingatlanból 2411 m2 

területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
279/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlanból 2167 m2 

területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
280/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlanból 2870 m2 

területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
281/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlanból 800 m2 területű 

ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
282/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlanból 268 m2 területű 

ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
283/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlanból 327 m2 területű 

ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
284/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlanból 337 m2 területű 

ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
285/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-

00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-
2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) 
elkészítéséről 

 
286/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű 
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről 

 
287/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. hat.  Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet 

házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel 
történő ellátásáról 
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R e n d e l e t e k 
 

16/2017. (VIII.30.) ök. rend.  az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak 
forgalmi rendjéről 

 
17/2017. (VIII.30.) ök. rend.  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2017. 

augusztus 29-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester   

 Papp György alpolgármester  
   Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
   Gólics Ildikó képviselő 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
   Karsai Gergely képviselő 
                        Dr. Feik Csaba jegyző 
                        Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, majd a Képviselő-testület 
2017. augusztus 29-i nyílt ülését 18 óra 00 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 képviselővel határozatképes, Karsai képviselő urat várják, a többiek 
igazoltan vannak távol. Majd elmondja, az ülésen 24 napirendi pontról szükséges döntést 
hozni. Ezután elmondja még, napirendi pontok tárgyalása előtt néhány dologgal kapcsolatban 
szeretne szólni, illetve Christe Rezső, az Ercsi Polgári Őrség vezetője jelezte, hogy szeretne 
szót kérni. Majd, miután nem érkezik több, a napirendi pontokkal kapcsolatos, illetve azokon 
kívüli hozzászólás, kéri, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i nyílt 

ülése napirendjeiről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
259/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i nyílt ülése napirendjeir ől 
 

Nyílt ülésen:  
 

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
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3.  A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

4.  A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 
ellátásról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

     a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

5.  Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. A Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7.  Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
8.  Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
9.  Az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
10.  Az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
11.  A TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12.  A TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13.  A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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14.  A TOP-3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15.  A TOP-1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16.  A temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi 
elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

17.  Az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
  

19. Az Ercsi, Táncsics u. 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti önkormányzati bérlakás áram 
korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A „Százhalombatta – Ercsi vasút” megépítésével kapcsolatban benyújtott vételi 
ajánlatok elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22.  Az I/20. Ercsi városi vízmű-V és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-
SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
(GFT) elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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24. Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak 
helyettesítéssel történő ellátásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután átadja a szót Christe Rezső, az Ercsi Polgári Őrség 
vezetője részére. 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Christe Rezső, az Ercsi Polgári Őrség vezetője egy, az ülés napján történt rendkívüli 
esemény okán kért szót, majd azt ismertetve elmondja, a polgárőrök a pénzfizetések napjain 
rendszeresen kísérik a postásokat. Így történt ez aznap is, amikor a Lavotta utcában a 
Polgárőrség autójának ablakát betörték. Az üggyel kapcsolatban a feljelentést ő, mint az 
egyesület elnöke megtette, három tételben: 1.: szándékos károkozás, 2.: közfeladatot ellátó 
személyek megtámadása, 3.: a közlekedés veszélyeztetése (mivel a gépkocsi éppen 
mozgásban volt, amikor a támadás érte). Az elkövetőt név szerint ismerik, tehát a feljelentést 
nem ismeretlen tettes ellen tette meg. Majd elmondja még, mivel az utóbbi időben 
megemelkedett a hasonló jellegű tevékenységek száma, ezért tájékoztatást ad arról, hogy a 
polgárőrség tagjai gáz-sprayvel el lesznek látva.  
 
Győri Máté polgármester az esetet nagyon sajnálja, s megköszöni a Polgári Őrség tagjainak 
munkáját, s kéri, hogy amennyiben segítségre van szükségük, azt jelezzék. Majd rátér az 
általa említett, napirendi pontok előtti témákra. Az Eötvös napi rendezvény programjait 
nagyvonalakban ismerteti, s elmondja, a rendezvényre mindenkit szívesen hívnak és várnak. 
Ezután elmondja, a Sinatelepi Közösségi Ház átadó ünnepsége 2017. szeptember 16-án kerül 
megtartásra, amely eseményre szintén szívesen várja az érdeklődőket. Ahhoz, hogy ez a 
közösségi ház létrejöhessen, hozzájárult az önkormányzat is, de hozzájárultak a civil 
szervezetek is, melyet ezúton is megköszön. További ünnepi alkalom lesz még a Zorica 
táncegyüttes 10 éves évfordulója 2017. szeptember 23-án. Ezután az útépítésekkel 
kapcsolatban mondja el, néhány utca felújítása még folyamatban van, a Kispusztai úton még 
három darab forgalomlassító küszöb elhelyezésére kerül majd sor. Folyamatban van még az 
Angolkert utca felújítása is, ahol belekezdtek a bozótos irtásába is, s hatalmas mennyiségű 
szemét kerül elő folyamatosan, aminek az eltakarítását szintén folyamatosan végzik. Majd, 
miután egyéb, napirendi pontokon kívüli hozzászólás nem érkezik, rátér az első napirendi 
pontra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről 
szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-215/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a tervezettel kapcsolatban egy 
észrevétel érkezett, mégpedig az, hogy a Török utcában – az ott lakók véleménye szerint – a 



10 
 

forgalomlassító küszöb (fekvőrendőr) kihelyezése indokolatlan, ezt kérik kivenni a 
rendeletből (VII/2/2.11.).  
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő kéri, hogy a fogalmakat tisztázzák le, hogy mit 
jelent a forgalomlassító küszöb, s mit a forgalomlassító sziget.  
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki az általa elmondott módosítással együtt elfogadja a 
forgalmi rendről szóló rendelet megalkotását, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő helyi 
közutak forgalmi rendjéről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 3. § (1) és 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, továbbá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő 
helyi közutakra és közforgalom elől el nem zárt magánutakra, továbbá a tereken, parkokban 
és más közterületeken kialakított várakozóhelyekre (a továbbiakban együtt: helyi közút). 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott helyi közutakon közlekedő 
és helyi közutat használó, azt igénybe vevő valamennyi résztvevőre. 
 

2. Forgalmi rend 
 
2. § (1) A helyi közutak forgalmi rendjét az 1. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A helyi közutak forgalmi rendjét meghatározó jelzésekről Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben Ercsi város jegyzője nyilvántartást vezet. 
 
3. § (1) A 2. melléklet szerinti helyi közutakon az ott meghatározott össztömeget meghaladó 
járművekkel közlekedni tilos. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a 4. §-ban említett, behajtási engedéllyel 
rendelkező járműtulajdonosokra, járművezetőkre, továbbá  
a) a fegyveres erők, a rendőrség, az Országos Mentőszolgálat, a nemzetbiztonsági szolgálatok, 
a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
szervezete által üzemben tartott; 
b) a katasztrófaelhárítást, tűzoltási tevékenységet végző, műszaki és baleseti mentést ellátó; 
c) a kommunális szolgáltatási feladatokat ellátó (ideértve a települési hulladékok kezeléséhez, 
a köztisztasági tevékenységhez, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt); 
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d) az út- vagy közműépítést, illetve út- vagy közműfenntartást, -javítást és -tisztítást végző; 
e) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző, továbbá 
f) Ercsi Város Önkormányzat és intézményei, gazdálkodó szervezetei tulajdonában, 
üzemeltetésében lévő gépjárművekre. 
 
4. § (1) Behajtási engedély adható kérelemre akkor, ha a kérelemben megjelölt ingatlan 
kizárólag az adott önkormányzati úton közelíthető meg és 
a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak és az áru 
szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg, vagy 
b) az engedély kiadásával érintett jármű tulajdonosa, üzembentartója a járművet a kérelemben 
megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el, vagy 
c) az érintett területen építési, felújítási, rakodási munkát végeznek és az építő- és egyéb 
anyagok odaszállítása, illetve a bontási és egyéb anyagok elszállítása másként nem oldható 
meg. 
 
(2) A behajtási engedélyt Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörben – kérelemre – a polgármester adja ki. 
 
(3) A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet egy adott járműre vonatkozóan – a 
jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával – a jármű üzembentartója (tulajdonosa) 
nyújthatja be (a továbbiakban: kérelmező). 
 
(4) Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan nyújt be behajtási engedély 
kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan 
külön kell igazolnia.  
 

3. Várakozási helyek 
 
5. § (1) Ercsi Város Önkormányzat biztosítja a helyi közutakon a járművekkel történő 
várakozás feltételeit. 
 
(2) Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő középületekhez szükséges gépjármű-
várakozóhelyeket és befogadó kapacitásukat e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 
6. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az önkormányzat egyes közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem 
zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken 
a közúti járművekkel való várakozás egyes szabályairól szóló 22/2010. (XII.06.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 

 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba 
polgármester jegyző 

 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2017. augusztus 30. napján kihirdetésre került. 



12 
 

„1. melléklet a 16/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez” 
 

A helyi közutak forgalmi rendje 
 
I.  A gépjárművek elsőbbségének szabályozása 
 
1. Az útcsatlakozás „Elsőbbségadás kötelező”  táblával szabályozott (KRESZ 9. ábra): 
 

1.1. Kodály Zoltán utca és Battai út csatlakozása. Alárendelt a Kodály Zoltán utca; 
1.2. Battai út és Érdi út csatlakozása. Alárendelt a Battai út; 
1.3. Mártírok útja és Szent István út csatlakozása. Alárendelt a Mártírok útja; 
1.4. Határ utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Határ utca; 
1.5. Móricz Zsigmond utca és Határ utca csatlakozása. Alárendelt a Móricz Zsigmond 

utca; 
1.6. Alkotmány utca és Petőfi Sándor utca csatlakozása. Alárendelt az Alkotmány utca; 
1.7. Alkotmány utca és Kodály Zoltán utca csatlakozása. Alárendelt az Alkotmány utca; 
1.8. Dombhát utca és Hadak útja csatlakozása. Alárendelt a Dombhát utca; 
1.9. Dombhát utca és Petőfi Sándor utca. Alárendelt a Dombhát utca; 
1.10. Kodály Zoltán utca és Petőfi Sándor utca csatlakozása. Alárendelt a Kodály Zoltán 

utca; 
1.11. Temető utca és Mártírok útja csatlakozása. Alárendelt a Temető utca; 
1.12. József Attila utca és Temető utca csatlakozása. Alárendelt a József Attila utca; 
1.13. Arany János utca és Szent István út csatlakozása. Alárendelt az Arany János utca; 
1.14. Széchenyi István utca és Szent István út csatlakozása. Alárendelt a Széchenyi István 

utca; 
1.15. Türr István utca és Szent István út csatlakozása. Alárendelt a Türr István utca; 
1.16. Híd utca és Csokonai utca csatlakozása. Alárendelt a Híd utca; 
1.17. Petőfi Sándor utca és Csokonai utca. Alárendelt a Petőfi Sándor utca; 
1.18. Mártírok útja és Csokonai utca. Alárendelt a Mártírok útja; 
1.19. Kishíd utca és Mártírok útja csatlakozása. Alárendelt a Kishíd utca; 
1.20. Damjanich János utca és Bem József utca csatlakozása. Alárendelt a Damjanich 

János utca; 
1.21. Szarvas Imre utca és Damjanich János utca csatlakozása. Alárendelt a Szarvas Imre 

utca; 
1.22. Bem József utca és Szent István út csatlakozása. Alárendelt a Bem József utca; 
1.23. Mázsaház utca és Szent István út csatlakozása. Alárendelt a Mázsaház utca; 
1.24. Mázsaház utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Mázsaház utca; 
1.25. Vörösmarty utca és Jókai Mór utca csatlakozása. Alárendel a Vörösmarty utca; 
1.26. Jókai Mór utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Jókai Mór utca; 
1.27. Semmelweis Ignác utca és Esze Tamás utca csatlakozása. Alárendelt a Semmelweis 

Ignác utca; 
1.28. Esze Tamás utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt az Esze Tamás utca; 
1.29. Fűzfa utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Fűzfa utca; 
1.30. Táncsics Mihály utca és Szent István út csatlakozása. Alárendelt a Táncsics Mihály 

utca; 
1.31. Kossuth Lajos utca és Táncsics Mihály utca. Alárendelt a Kossuth Lajos utca; 
1.32. Galamb köz és Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozása. Alárendelt a Galamb köz; 
1.33. Galamb köz és Köztársaság tér csatlakozása. Alárendelt a Galamb köz; 
1.34. Köztársaság tér és Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozása. Alárendelt a Bajcsy-Zsilinszky 

út; 



13 
 

1.35. Eötvös József utca és Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozása. Alárendelt az Eötvös József 
utca; 

1.36. Eötvös József utca és Táncsics Mihály utca csatlakozása. Alárendelt az Eötvös 
József utca; 

1.37. Török utca és Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozása. Alárendelt a Török utca; 
1.38. Lejtő sor és Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozása. Alárendelt a Lejtő sor; 
1.39. Lejtő sor és Lehel utca csatlakozása. Alárendelt a Lejtő sor; 
1.40. Egressy utca és Május 1. körút kereszteződése. Alárendelt az Egressy utca; 
1.41. Lavotta utca és Május 1. körút kereszteződése. Alárendelt a Lavotta utca; 
1.42. Gárdonyi Géza utca és Május 1. körút csatlakozása. Alárendelt a Gárdonyi Géza 

utca; 
1.43. Deák Ferenc utca és Május 1. körút csatlakozása. Alárendelt a Deák Ferenc utca; 
1.44. Cukorgyári út és Vízmű út csatlakozása. Alárendelt a Cukorgyári út; 
1.45. Liszt Ferenc utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Liszt Ferenc utca; 
1.46. Béke utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Béke utca; 
1.47. Liszt Ferenc utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Liszt Ferenc utca; 
1.48. Hársfa utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Hársfa utca; 
1.49. Hunyadi utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Hunyadi utca; 
1.50. Budai Nagy Antal utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Budai Nagy 

Antal utca; 
1.51. Zrínyi Miklós utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Zrínyi Miklós 

utca; 
1.52. Teleki Blanka utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Teleki Blanka 

utca; 
1.53. Móra Ferenc utca és Budai Nagy Antal utca csatlakozása. Alárendelt a Móra Ferenc 

utca; 
1.54. Móra Ferenc utca és Bercsényi Miklós utca csatlakozása. Alárendelt a Móra Ferenc 

utca; 
1.55. Déryné utca és Móricz Zsigmond utca csatlakozása. Alárendelt a Déryné utca; 
1.56. Biopont utca és Ercsényi fasor csatlakozása. Alárendelt a Biopont utca; 
1.57. Hadak útja - Csokonai utca - Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, a Csokonai utca 

(külterület) felől. Alárendelt a Hadak útja; 
1.58. Hadak útja - Csokonai utca - Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, Hadak útja felől. 

Alárendelt a Hadak útja; 
1.59. Sinatelep, Mátyás király utca és 0110 hrsz-ú út csatlakozása. Alárendelt a Mátyás 

király utca; 
1.60. Sinatelep, Bocskai István utca és 0110 hrsz-ú út csatlakozása. Alárendelt a Bocskai 

István utca; 
1.61. Sinatelep, Báró Sina György utca és 0110 hrsz-ú út csatlakozása. Alárendelt a Báró 

Sina György utca; 
1.62. Sinatelep, Beloianniszi út és 0103 hrsz-ú töltés/földút csatlakozása. Alárendelt a 

0103 hrsz-ú töltés/földút; 
1.63. Sinatelep, Beloianniszi út és 099 hrsz-ú töltés/földút csatlakozása. Alárendelt a 099 

hrsz-ú töltés/földút; 
1.64. Sinatelep, a 2787 hrsz-ú előtti szennyvíz-átemelőhöz vezető út és Beloianniszi út 

csatlakozása. Alárendelt az átemelőhöz vezető út; 
1.65. Sinatelep, a 094/64 hrsz-ú szennyvíz-átemelőhöz vezető út és Kölcsey Ferenc utca 

csatlakozása. Alárendelt az átemelőhöz vezető út; 
1.66. Toldi Miklós utca és Mázsaház utca csatlakozása. Alárendelt a Toldi Miklós utca; 
1.67. Angolkert utca és Török utca csatlakozása. Alárendelt az Angolkert utca; 
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1.68. Gozsdu Elek utca és Török utca csatlakozása. Alárendelt a Gozdsu Elek utca; 
1.69. Lehel utca és Török utca csatlakozása. Alárendelt a Lehel utca; 
1.70. Martinovics Ignác utca és Vízvári utca csatlakozása. Alárendelt a Martinovics Ignác 

utca; 
1.71. Templom tér és Vízvári utca csatlakozása. Alárendelt a Templom tér; 
1.72. Vízvári utca és Fő utca csatlakozása. Alárendelt a Vízvári utca; 
1.73. Eötvös József utca és Táncsics Mihály utca csatlakozása. Alárendelt az Eötvös 

József utca; 
1.74. Martinovics Ignác utca és Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozása. Alárendelt a 

Martinovics Ignác utca; 
1.75. Híd utca és Kishíd utca csatlakozása. Alárendelt a Híd utca; 
1.76. Híd utca és Halász utca csatlakozása. Alárendelt a Híd utca; 
1.77. Jászai Mari utca és Eötvös József utca csatlakozása. Alárendelt a Jászai Mari utca; 
1.78. Szent István köz és Szent István út csatlakozása. Alárendelt a Szent István út; 
1.79. József Attila utca és Mártírok útja csatlakozása. Alárendelt a József Attila utca; 
1.80. Mártírok útja és Bem József utca kereszteződése. Alárendelt a Mártírok útja; 
1.81. Temető utca és Szent István út csatlakozása. Alárendelt a Temető utca; 
1.82. Alkotmány utca és Petőfi Sándor utca csatlakozása. Alárendelt a Petőfi Sándor utca; 
1.83. Bercsényi Miklós utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Bercsényi 

Miklós utca; 
1.84. Gépállomás utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Gépállomás utca; 
1.85. Gárdonyi Géza utca és Május 1. körút csatlakozása. Alárendelt a Gárdonyi Géza 

utca; 
1.86. Kandó Kálmán utca és Gárdonyi Géza utca csatlakozása. Alárendelt a Kandó 

Kálmán utca; 
1.87. Villanytelep utca és Panoráma utca csatlakozása. Alárendelt a Villanytelep utca; 
1.88. Harangvirág utca és Panoráma utca csatlakozása. Alárendelt a Panoráma utca; 
1.89. Lejtő sor és Panoráma utca csatlakozása. Alárendelt a Lejtő sor; 
1.90. Egressy utca és Kispusztai utca csatlakozása. Alárendelt az Egressy utca; 
1.91. Móricz Zsigmond utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Móricz 

Zsigmond utca; 
1.92. Móra Ferenc utca és Bercsényi Miklós utca kereszteződése. Alárendelt a Bercsényi 

Miklós utca; 
1.93. Kinizsi Pál utca és Móricz Zsigmond utca kereszteződése. Alárendelt a Móricz 

Zsigmond utca; 
1.94. Vincellér utca és Ercsényi fasor csatlakozása. Alárendelt a Vincellér utca; 
1.95. Vincellér utca és Öreghegyi út csatlakozása. Alárendelt az Öreghegyi út; 
1.96. Hadak útja - Csokonai utca - Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, Csokonai utca 

(Mártírok útja) felől; 
1.97. Hadak útja - Csokonai utca - Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, Kárpáthy Jenő utca 

felől. Alárendelt a Hadak útja. 
 
2. Az útcsatlakozás „Állj! Els őbbségadás kötelező”  táblával szabályozott (KRESZ 11. ábra): 
 

2.1. Déryné utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Déryné utca; 
2.2. Kinizsi Pál utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Kinizsi Pál utca; 
2.3. Radnóti Miklós utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Radnóti Miklós utca; 
2.4. Esze Tamás utca és Rákóczi út. Alárendelt az Esze Tamás utca; 
2.5. Erkel Ferenc utca és Mártírok útja csatlakozása. Alárendelt az Erkel Ferenc utca; 
2.6. Vízvári utca és Mártírok útja csatlakozása. Alárendelt a Vízvári utca; 
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2.7. Erkel utca és Vízvári utca csatlakozása. Alárendelt az Erkel utca; 
2.8. Földút (263 hrsz-ú ingatlan előtt) és Vízvári utca csatlakozása. Alárendelt a Földút; 
2.9. Sirály köz és Vízvári utca csatlakozása. Alárendelt a Sirály köz; 
2.10. Fő utca és Bajcsy Zsilinszky út csatlakozása. Alárendelt a Fő utca; 
2.11. Kossuth Lajos utca és Vízvári utca csatlakozása. Alárendelt a Kossuth Lajos utca; 
2.12. Fő utca és Táncsics Mihály utca csatlakozása. Alárendelt a Fő utca; 
2.13. Mázsaház utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Mázsaház utca; 
2.14. Villanytelep utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Villanytelep utca; 
2.15. 1021 hrsz-ú földút és Rákóczi út kereszteződése. Alárendelt a 1021 hrsz-ú földút; 
2.16. Hunyadi utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Hunyadi utca; 
2.17. Kispusztai utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Kispusztai út; 
2.18. Szabadság utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Szabadság utca; 
2.19. 2309/3 hrsz-ú aszfalt út és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a 2309/3 hrsz-ú 

aszfalt út; 
2.20. Bethlen Gábor utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt a Bethlen Gábor 

utca; 
2.21. DRV terület és Vízmű út csatlakozása. Alárendelt a DRV terület; 
2.22. Vörösmarty utca és Rákóczi út csatlakozása. Alárendelt a Vörösmarty utca; 
2.23. Esze Tamás utca és Dózsa György út csatlakozása. Alárendelt az Esze Tamás utca. 

 
3. „Szembejövő forgalom elsőbbsége” (KRESZ 13. ábra): 
 

3.1. Battai út, az 1312 hrsz-ú ingatlan mellett az Érdi út felé; 
3.2. Dombhát utca, a 32 hrsz-ú ingatlan mellett a Hadak útja felé. 

 
4. „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (KRESZ 14. ábra): 
 

4.1. Battai út az 1307/4 hrsz-ú ingatlan mellett, a Kodály Zoltán utca felé; 
4.2. Arany János utca az 1124 hrsz-ú ingatlan mellett, a Szent István út felé. 

5. „Elsőbbségadás kötelező” , "STOP feliratot és az előjelzett tábla távolságát - 100 m - 
feltüntető kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla (KRESZ 16. ábra): 

 
5.1. Ercsényi fasor és Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozása előtt, az Ercsényi fasorra 

vonatkozóan. 
 
II.  Utasítást adó jelzőtáblák 
 
1. „Kötelező haladási irány” (KRESZ 17-18. ábra): 
 

1.1. Vörösmarty utca és a Jókai Mór utca csatlakozása, a Vörösmarty utcára vonatkozóan a 
Rákóczi út felé jobbra; 

1.2. Szarvas Imre utca és a Damjanich János utca csatlakozása, a Szarvas Imre utcára 
vonatkozóan a Bem József utca felé jobbra; 

1.3. Erkel utca és a Vízvári utca csatlakozása, az Erkel utcára vonatkozóan a Mártírok útja 
felé balra; 

1.4. 274 hrsz-ú földút és a Vízvári utca csatlakozása, a 274 hrsz-ú földútra vonatkozóan a 
Mártírok útja felé balra. 
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2. „Körforgalom” (KRESZ 23. ábra): 
 

2.1. Hadak útja - Csokonai utca - Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, a Csokonai utca 
(külterület) felől; 

2.2. Hadak útja - Csokonai utca - Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, Hadak útja felől; 
2.3. Hadak útja - Csokonai utca - Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, Csokonai utca 

(Mártírok útja) felől; 
2.4. Hadak útja - Csokonai utca - Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, Kárpáthy Jenő utca 

felől. 
 
III.  Tilalmi jelz őtáblák 
 
1. „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), 30 km/h-s sebességkorlátozás: 
 

1.1. Battai út, az 1312 hrsz-ú ingatlantól az 1307/4 hrsz-ú ingatlanig terjedő útszakasz 
mindkét végén; 

1.2. Kodály Zoltán utca, a Battai út és a Petőfi Sándor utca közötti útszakasz mindkét 
végén, a 762/1 hrsz-ú ingatlan mellett és az Alkotmány utca csatlakozásában; 

1.3. Semmelweis Ignác utca és Szent István út csatlakozása, a Semmelweis Ignác utcára 
vonatkozóan az Esze Tamás utca felé; 

1.4. Arany János utca és Szent István út csatlakozása, az Arany János utcára vonatkozóan 
az Esze Tamás utca felé; 

1.5. Széchenyi István utca és Esze Tamás utca csatlakozása, a Széchenyi István utcára 
vonatkozóan a Szent István út felé; 

1.6. Bem József utca és Damjanich János utca csatlakozása, a Bem József utcára 
vonatkozóan a Szent István út felé; 

1.7. Biopont utca, Ercsényi fasor csatlakozásától a 2885/3 hrsz-ú ingatlanig tartó útszakasz 
mindkét végén; 

1.8. Lavotta utca, a 1850/1 hrsz-ú ingatlan előtt a Kandó Kálmán utca felé; 
1.9. Hadak útja, a 678 hrsz-ú ingatlan és a 634 hrsz-ú ingatlan közötti útszakasz mindkét 

végén; 
1.10. Hadak útja és Dombhát utca csatlakozása, a Hadak útjára vonatkozóan az 

Alkotmány utca felé; 
1.11. Török utca, a 132/2 hrsz- ú ingatlan mellett a Panoráma utca felé; 
1.12. Panoráma utca, a 2489 hrsz-ú-ú ingatlan mellett a Török utca felé; 
1.13. Bajcsy-Zsilinszky út az Ercsényi Fasor és a Török utca csatlakozása közötti 

útszakasz mindkét végén és a Lejtő sor csatlakozásában; 
1.14. Sinatelep, Beloiannisz út, a 099 hrsz-ú-ú ingatlan és a 2780 hrsz-ú-ú ingatlan közötti 

útszakasz mindkét végén. 
 
2. „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), 20 km/h-s sebességkorlátozás: 
 

2.1. Köztársaság tér, a 168 hrsz-ú ingatlan előtt a Bajcsy-Zsilinszky út felé; 
2.2. Vízmű út, a 1759/58-63 hrsz-ú ingatlanok előtti kanyar. 

 
3. „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), 40 km/h-s sebességkorlátozás: 
 

3.1. Dózsa György út, a 943 hrsz-ú ingatlan előtti kanyar mindkét oldalán; 
3.2. Esze Tamás utca és Rákóczi út csatlakozása, az Esze Tamás utcára vonatkozóan a 

Dózsa György út felé. 
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4. „El őzni tilos” (KRESZ 32. ábra): 
 

4.1. Dózsa György út, a 943 hrsz-ú ingatlan előtti kanyar. 
 
5. „Súlykorlátozás” (KRESZ 38. ábra), 3 t súlykorlátozás: 
 

5.1. Török utca, a Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozásától a Panoráma utcáig terjedő 
útszakasz mindkét végén. 

6. „Súlykorlátozás” (KRESZ 38. ábra), 3,5 t súlykorlátozás; „Kivéve engedéllyel” kiegészítő 
táblával: 

 
6.1. Határ utca, a Rákóczi út csatlakozásától a Tolsztoj utcáig terjedő útszakasz mindkét 

végén; 
6.2. Tolsztoj utca, a Déryné utca csatlakozásától a Határ utcáig terjedő útszakasz Déryné 

utca felőli végén; 
6.3. Radnóti Miklós utca, a Rákóczi út csatlakozásától a Móricz Zsigmond utcáig terjedő 

útszakasz mindkét végén; 
6.4. Bethlen Gábor utca, a Dózsa György út csatlakozásától a teljes útszakaszon; 
6.5. Liszt Ferenc utca, a Dózsa György út csatlakozásától a teljes útszakaszon; 
6.6. Ady Endre utca, a Dózsa György út csatlakozásától a teljes útszakaszon; 
6.7. Budai Nagy Antal utca, a Dózsa György út csatlakozásától a teljes útszakaszon; 
6.8. Erkel Ferenc utca, a Mártírok útja csatlakozásától a teljes szakaszon; 
6.9. Hunyadi utca, a 2307/6 hrsz-ú ingatlantól a teljes útszakaszon; 
6.10. Zrínyi Miklós utca, a Dózsa György tér csatlakozásától a teljes útszakaszon; 
6.11. Móricz Zsigmond utca, a Dózsa György út csatlakozásától a Határ utcáig terjedő 

útszakasz mindkét végén, a Kinizsi utca és a Déryné utca csatlakozásánál mindkét 
forgalmi irányra vonatkozóan; 

6.12. Mázsaház utca, a Dózsa György út csatlakozásától a Szent István útig terjedő 
útszakasz mindkét végén. 

 
7. „Súlykorlátozás” (KRESZ 38. ábra), 10 t súlykorlátozás: 
 

7.1. Mártírok útja, a Csokonai Mihály utca csatlakozásától a Galamb közig terjedő 
útszakasz mindkét végén; 

7.2. Bajcsy-Zsilinszky út és Ercsényi fasor csatlakozása, a Bajcsy-Zsilinszky útra 
vonatkozóan a Fő utca felé. 

 
8. „Súlykorlátozás” (KRESZ 38. ábra), 30 t súlykorlátozás: 
 

8.1. Battai út, a 312 hrsz-ú ingatlantól az 1307/4 hrsz-ú ingatlanig terjedő útszakasz 
mindkét végén. 

 
9. „Mindkét irányból behajtani tilos” (KRESZ 40. ábra), „Kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával: 
 

9.1. Munkácsy Mihály utca, a Táncsics Mihály utca és a Kossuth Lajos utca csatlakozása 
közötti útszakasz mindkét végén; 

9.2. Sinatelep, 2787 hrsz-ú ingatlan előtt; 
9.3. Sinatelep, a 0103 hrsz-út töltés/földút felé mindkét irányra vonatkozóan; 
9.4. Sinatelep, a 099 hrsz-ú töltés/földút felé mindkét irányra vonatkozóan; 
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9.5. Sinatelep, a 094/64 hrsz-ú ingatlan előtt; 
 
10. „Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra): 
 

10.1. Kodály Zoltán utca, a 739 hrsz-ú ingatlan mellett az Alkotmány utca felé; 
10.2. Damjanich János utca és Bem József utca csatlakozása, a Damjanich János utcára 

vonatkozóan a Szent István út felé; 
10.3. Bem József utca, a 910 hrsz-ú ingatlan mellett a Mártírok útja felé; 
10.4. Szarvas Imre utca és Damjanich János utca csatlakozása, a Szarvas Imre utcára 

vonatkozóan a Bem József utca felé; 
10.5. Jókai Mór utca, az 1174 és az 1199/1 hrsz-ú ingatlan mellett a Szent István út felé; 
10.6. Arany János utca, az 1200 hrsz-ú ingatlan mellett az Esze Tamás utca felé; 
10.7. Semmelweis Ignác utca, az 1085/2 hrsz-ú ingatlan mellett a Szent István út felé; 
10.8. Széchenyi István utca és Szent István út csatlakozása, a Széchenyi István útra 

vonatkozóan az Esze Tamás utca felé; 
10.9. Móricz Zsigmond utca és Radnóti Miklós utca csatlakozása, a Móricz Zsigmond 

utcára vonatkozóan a Dózsa György út felé; 
10.10. Dombhát utca, a 32 hrsz-ú ingatlan mellett a Hadak útja felé; 
10.11. Puskin utca és Híd utca csatlakozása, a Puskin utcára vonatkozóan a Csokonai utca 

felé; 
10.12. Feszty Árpád utca és Ó utca csatlakozása, a Feszty Árpád utcára vonatkozóan az Ó 

utca felé; 
10.13. Ó utca és Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, az Ó utcára vonatkozóan a Feszty Árpád 

utca felé; 
10.14. Kárpáthy Jenő utca és Dankó Pista utca csatlakozása, a Kárpáthy Jenő utcára 

vonatkozóan az Ó utca felé; 
10.15. Kárpáthy Jenő utca és Felső Duna sor csatlakozása, a Kárpáthy Jenő utcára 

vonatkozóan a Dankó Pista utca felé; 
10.16. Feszty Árpád utca és Híd utca csatlakozása, a Feszty Árpád utcára vonatkozóan a 

Csokonai utca felé; 
10.17. Vízvári utca és Mártírok útja csatlakozása, a Vízvári utcára vonatkozóan a Kossuth 

Lajos utca felé; 
10.18. Vízvári utca és Erkel utca csatlakozása, a Vízvári utcára vonatkozóan a Kossuth 

Lajos utca felé; 
10.19. Erkel utca és Vízvári utca csatlakozása, az Erkel utcára vonatkozóan a Munkácsy 

Mihály utca felé; 
10.20. Erkel Ferenc utca és Mártírok útja csatlakozása, az Erkel Ferenc utcára 

vonatkozóan a Munkácsy Mihály utca felé; 
10.21. Vízvári utca, a 259 hrsz-ú ingatlan mellett a Kossuth Lajos utca felé; 
10.22. Damjanich János utca és a Szarvas Imre utca csatlakozása, a Damjanich János 

utcára vonatkozóan a Szarvas Imre utca felé; 
10.23. Déryné utca és Rákóczi út csatlakozása, a Déryné utcára vonatkozóan a Móricz 

Zsigmond utca felé; 
10.24. Búzavirág utca és Toldi Miklós utca csatlakozása, a Búzavirág utcára vonatkozóan 

a Mázsaház utca felé. 
 
11. „Korlátozott sebességű övezet” (KRESZ 53/a. ábra): 
 

11.1. Fő utca; 
11.2. Galamb köz, Duna part - Mártírok utca közötti szakasz; 
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11.3. József Attila utca; 
11.4. Mártírok utca - Bajcsy-Zsilinszky út, Bem József utca - Fő utca közötti szakasz; 
11.5. Szent István út, Mázsaház utca - Táncsics utca közötti szakasz; 
11.6. Petőfi Sándor utca - Kodály Zoltán utca - Battai út - Alkotmány utca - Hadak útja - 

Csokonai utca által határolt terület; 
11.7. Cukorgyári utca. 

 
12. „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra): 
 

12.1. Dózsa György út, a 944 és 943 hrsz-ú ingatlan előtti útszakasz; 
12.2. Eötvös József utca, a Jászai Mari utca csatlakozásától; 
12.3. Vízmű út, az 1759/58-63 hrsz-ú ingatlanok előtti kanyar külső oldala; 
12.4. Vízmű út, az 1760/20 hrsz-ú előtt. 

 
13. „Várakozni Tilos” (KRESZ 61.ábra): 
 

13.1. Bercsényi Miklós utca, a 1566/6 hrsz-ú ingatlan és a Dózsa György út közötti 
útszakasz; 

13.2. Kárpáthy Jenő utca és Ó utca csatlakozása, a Kárpáthy Jenő utcára vonatkozóan a 
Híd utca felé; 

13.3. Dankó Pista utca és Szőnyi István utca csatlakozása, a Dankó Pista utcára 
vonatkozóan a Kárpáthy Jenő utca felé; 

13.4. Kárpáthy Jenő utca és Dankó Pista utca csatlakozása, a Kárpáthy Jenő utcára 
vonatkozóan a Híd utca felé. 

 
IV.  Veszélyt jelző táblák 
 
1. „Veszélyes útkanyarulat balra / jobbra” (KRESZ 64-65. ábra): 
 

1.1. Dózsa György út, a 2420/2 hrsz-ú ingatlan mellett a Fő utca felé; 
1.2. Dózsa György út, a 47/1 hrsz-ú ingatlan mellett a Fő utca felé; 
1.3. Biopont utca, a 2856 hrsz-ú ingatlan előtti kanyar; 
1.4. Török utca, a 132/2 hrsz-ú ingatlan mellett a Panoráma utca felé; 
1.5. Panoráma utca, a 2489 hrsz-ú ingatlan mellett a Török utca felé; 
1.6. Szent István utca, a 922 hrsz-ú ingatlan előtt a Táncsics Mihály utca felé. 

 
2. „Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok” (KRESZ 66-67. ábra): 
 

2.1. Táncsics Mihály utca, a 301 hrsz-ú ingatlan mellett a Kossuth Lajos utca felől; 
2.2. Fő utca, a 28 hrsz-ú ingatlan és a 184 hrsz-ú ingatlan közötti útszakasz; 
2.3. Kodály Zoltán utca, a 1308/2 és 757 hrsz-ú ingatlan mellett, a Battai út és az 

Alkotmány utca felől; 
2.4. Táncsics Mihály utca, a 908 hrsz-ú ingatlan mellett a Bem József utca felől; 
2.5. Sinatelep, Beloiannisz út a 099 hrsz-ú ingatlan és a 2780 hrsz-ú ingatlan közötti 

útszakasz mindkét végén. 
 
3. „Egyenetlen úttest” (KRESZ 76. ábra): 
 

3.1. Mártírok útja, a 329 hrsz-ú ingatlan előtt a Bem József utca felé; 
3.2. Mártírok útja, a Bem József utca csatlakozásában a Vízvári utca felé; 
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3.3. Bajcsy-Zsilinszky út, a 181 hrsz-ú ingatlan előtt a Köztársaság tér felé; 
3.4. Bajcsy-Zsilinszky út és Köztársaság tér csatlakozása, a Galamb-köz felé; 
3.5. Köztársaság tér, a 168 hrsz-ú ingatlan előtt a Bajcsy-Zsilinszky út felé; 
3.6. Bajcsy-Zsilinszky út, a 2845/1 hrsz-ú ingatlan előtt a 6 sz. főút felé; 
3.7. Bercsényi Miklós utca, a 1546/3 hrsz-ú ingatlan előtt a Móra Ferenc utca felé; 
3.8. Mártírok útja, a 1272 hrsz-ú ingatlan előtt a Bem József utca felé; 
3.9. Mártírok útja, a 802/1 hrsz-ú ingatlan előtt a Szent István utca felé; 
3.10. Mártírok útja, a 808/1 hrsz-ú ingatlan előtt a Bem József utca felé; 
3.11. Mártírok útja, a 806 hrsz-ú ingatlan előtt a Szent István utca felé; 
3.12. Mártírok útja a 234/2 hrsz-ú ingatlan előtt, a Kishíd utca felé; 
3.13. Török utca és Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozásában a Török utcára vonatkozóan a 

Lehel utca felé; 
3.14. Török utca a 2502 hrsz-ú ingatlan előtt a Bajcsy-Zsilinszky út felé; 
3.15. Török utca és Gozsdu Elek utca csatlakozása, a Török utcára vonatkozóan a Bajcsy-

Zsilinszky út felé; 
3.16. Török utca és Angolkert utca csatlakozása, a Török utcára vonatkozóan a Panoráma 

utca felé; 
3.17. Bercsényi Miklós utca és Dózsa György út csatlakozása, a Bercsényi Miklós utcára 

vonatkozóan a Móra Ferenc utca felé; 
3.18. Bercsényi Miklós utca, a 1563/2 hrsz-ú ingatlan előtt a Dózsa György út felé; 
3.19. Bercsényi Miklós utca, a 1561/3 hrsz-ú ingatlan előtt a Móra Ferenc utca felé; 
3.20. Bercsényi Miklós utca, a 1566/7 hrsz-ú ingatlan előtt a Dózsa György út felé; 
3.21. Bercsényi Miklós utca, a 1560 hrsz-ú ingatlan előtt a Móra Ferenc utca felé; 
3.22. Bercsényi Miklós utca és Móra Ferenc utca csatlakozása, a Bercsényi Miklós utcára 

vonatkozóan a Dózsa György út felé; 
3.23. Bercsényi Miklós utca és Móra Ferenc utca csatlakozása, a Bercsényi Miklós utcára 

vonatkozóan a Kinizsi Pál utca felé; 
3.24. Bercsényi Miklós utca, a 1557/2 hrsz-ú ingatlan előtt a Móra Ferenc utca felé; 
3.25. Bercsényi Miklós utca, a 1544/12 hrsz-ú ingatlan előtt a Kinizsi Pál utca felé. 

 
4. „Útszűkület” (KRESZ 71. ábra): 
 

4.1. Dombhát utca, a 32 hrsz-ú ingatlan mellett a Hadak útja felé; 
4.2. Mártírok útja és József Attila utca csatlakozása, a József Attila utcára vonatkozóan a 

Temető utca felé; 
4.3. Mártírok útja, a Bem József utca csatlakozása és a Galamb-köz közötti útszakasz 

mindkét végén és a 328, 226, 232 hrsz-ú ingatlanok mellett; 
4.4. Vízvári utca és Erkel utca csatlakozása, a Vízvári utcára vonatkozóan a Mártírok útja 

felé. 
 
5. „Szembejövő forgalom” (KRESZ 72. ábra): 
 

5.1. Kárpáthy Jenő utca, a 497 hrsz-ú ingatlan mellett a Híd utca felé; 
5.2. Vízvári utca a Sirály köz csatlakozása, a Vízvári utcára vonatkozóan a Mártírok útja 

felé. 
 
6. „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra): 
 

6.1. Türr István utca, a 991/2 hrsz-ú ingatlan mellett az Óvoda felé; 
6.2. Szent István utca, 898 hrsz-ú ingatlan mellett az Általános Iskola felé. 
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7. „Sorompóval biztosított vasúti átjáró” (KRESZ 92. ábra): 
 

7.1. Vízmű út és MÁV vasúti vágány keresztezése előtt mindkét forgalmi irányra 
vonatkozóan. 

 
8. „Két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdete” (KRESZ 99/a. ábra): 
 

8.1. Vízmű út és MÁV vasúti vágány keresztezése előtt mindkét forgalmi irányra 
vonatkozóan. 

 
9. „Vasúti átjárót előjelző táblák” (KRESZ 100-102. ábra): 
 

9.1. Vízmű út és MÁV vasúti vágány keresztezése előtt mindkét forgalmi irányra 
vonatkozóan. 
 

V. Tájékoztatást adó táblák 
 
1. „Kijelölt gyalogosátkelőhely” (KRESZ 103. ábra): 
 

1.1. Hunyadi János utca, a Dózsa György út csatlakozása előtt; 
1.2. Zrínyi Miklós utca, a Dózsa György út csatlakozása előtt; 
1.3. Szent István utca, az Általános Iskola előtt. 

 
2. „Egyirányú forgalmi út” (KRESZ 104. ábra): 
 

2.1. Kodály Zoltán utca és Alkotmány utca csatlakozása, a Kodály Zoltán utcára 
vonatkozóan a Petőfi Sándor utca felé; 

2.2. Jókai Mór utca és Szent István utca csatlakozása, a Jókai Mór utcára vonatkozóan a 
Rákóci Ferenc út felé; 

2.3. Jókai Mór utca és Vörösmarty Mihály utca csatlakozása, a Jókai Mór utcára 
vonatkozóan a Rákóci Ferenc út felé; 

2.4. Semmelweis Ignác utca és Szent István utca csatlakozása, a Semmelweis Ignác utcára 
vonatkozóan az Esze Tamás utca felé; 

2.5. Arany János utca és Esze Tamás utca csatlakozása, az Arany János utcára 
vonatkozóan a Szent István utca felé; 

2.6. Széchenyi István utca és Esze Tamás utca csatlakozása, a Széchenyi István utcára 
vonatkozóan a Szent István utca felé; 

2.7. Szarvas Imre utca és Bem József utca csatlakozása, a Szarvas Imre utcára vonatkozóan 
a Damjanich János utca felé; 

2.8. Bem József utca és Damjanich János utca csatlakozás a Bem József utcára 
vonatkozóan a Szent István utca felé; 

2.9. Móricz Zsigmond utca, a 1489 hrsz-ú ingatlan mellett a Radnóti Miklós utca felé. 
2.10. Dombhát utca és Hadak útja csatlakozása, a Dombhát utcára vonatkozóan a Petőfi 

Sándor utca felé; 
2.11. Puskin utca és Csokonai Mihály utca csatlakozás, a Puskin utcára vonatkozóan a Híd 

utca felé; 
2.12. Feszty Árpád utca és Csokonai Mihály utca csatlakozása, a Feszty Árpád utcára 

vonatkozóan az Ó utca felé; 
2.13. Ó utca és Feszty Árpád utca csatlakozása, az Ó utcára vonatkozóan a Kárpáthy Jenő 

utca felé; 
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2.14. Kárpáthy Jenő utca és Ó utca csatlakozása, a Kárpáthy Jenő utcára vonatkozóan a 
Híd utca felé; 

2.15. Kárpáthy Jenő utca és Dankó Pista utca csatlakozása, a Kárpáthy Jenő utcára 
vonatkozóan a Híd utca felé; 

2.16. Déryné utca és Móricz Zsigmond utca csatlakozása a Déryné utcára vonatkozóan a 
Rákóczi Ferenc út felé; 

2.17. Vízvári utca a Sirály köz csatlakozásánál a Vízvári utcára vonatkozóan a Mártírok 
útja felé; 

2.18. Búzavirág utca és Mázsaház utca csatlakozása a Búzavirág utcára vonatkozóan a 
Toldi Miklós utca felé; 

2.19. Erkel Ferenc utca és Bimbó köz csatlakozása az Erkel Ferenc utcára vonatkozóan a 
Mártírok útja felé. 

 
3. „Zsákutca” (KRESZ 106. ábra): 
 

3.1. Battai út és Kodály Zoltán utca csatlakozása, a Kodály Zoltán utcára vonatkozóan a 
külterület felé; 

3.2. Kodály Zoltán utca és Petőfi Sándor utca csatlakozása, a Kodály Zoltán utcára 
vonatkozóan a 789 hrsz-ú-ú ingatlan felé; 

3.3. Szőnyi István utca és Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, a Szőnyi István utcára 
vonatkozóan a Dankó Pista utca felé; 

3.4. Türr István utca és Szent István utca csatlakozása, a Türr István utcára vonatkozóan az 
Óvoda felé; 

3.5. Sirály köz és Vízvári utca csatlakozása, a Sirály közre vonatkozóan; 
3.6. Szapáry Péter utca és a Gorkij fasor csatlakozása, a Szapáry Péter utcára vonatkozóan; 
3.7. Arany János utca és Szent István utca csatlakozása, az Arany János utcára 

vonatkozóan az Esze Tamás utca felé; 
3.8. Jókai Mór utca és Rákóczi Ferenc út csatlakozása, a Jókai Mór utcára vonatkozóan a 

Szent István utca felé; 
3.9. Ercsényi fasor és Biopont utca csatlakozása, az Biopont utcára vonatkozóan a 2885/3 

hrsz-ú-ú ingatlan felé; 
3.10. Petőfi Sándor utca és Alkotmány utca csatlakozása, Petőfi Sándor utcára 

vonatkozóan a külterület felé; 
3.11. Felső Duna sor és Kárpáthy Jenő utca csatlakozása, a Felső Duna sorra vonatkozóan 

a Duna felé; 
3.12. Lehel utca és Lejtő sor csatlakozása, a Lehel utcára vonatkozóan a külterület felé; 
3.13. Lejtő sor és Gozsdu Elek utca csatlakozása, a Lejtő sorra vonatkozóan a lépcső felé; 
3.14. Lejtő sor és Panoráma utca csatlakozása, a Lejtő sorra vonatkozóan a lépcső felé; 
3.15. Panoráma utca, a 2467/10 hrsz-ú ingatlan mellett a külterület felé; 
3.16. Harangvirág utca és Panoráma utca csatlakozása, a Harangvirág utcára vonatkozóan. 
3.17. Angolkert utca mindkét végén, a Török utca csatlakozásánál és az Eötvös József utca 

csatlakozásában; 
3.18. Jászai Mari utca és Eötvös József utca csatlakozása, a Jászai Mari utcára 

vonatkozóan; 
3.19. Cukorgyári út és Cukorgyári utca csatlakozása, a Cukorgyári utcára vonatkozóan; 
3.20. Szent István-köz és Szent István utca csatlakozása, a Szent István-közre 

vonatkozóan; 
3.21. A 1021 hrsz-ú földút és Rákóczi Ferenc út csatlakozása, a 1021 hrsz-ú földútra 

vonatkozóan; 
3.22. Fűzfa utca és Dózsa György út csatlakozása, a Fűzfa utcára vonatkozóan; 
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3.23. Öreghegyi út és Vincellér út csatlakozása, az Öreghegyi út mindkét irányára 
vonatkozóan. 

 
4. „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra): 
 

4.1. Bajcsy-Zsilinszky út, a 175 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.2. Bajcsy-Zsilinszky út, a 170/2 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.3. Fő utca, a 73 hrsz-ú ingatlan mellett; 
4.4. Esze Tamás utca, az Eü. központ előtt; 
4.5. Vásártér, a 1561/1 hrsz-ú ingatlan; 
4.6. Móra Ferenc utca, a 1560 hrsz-ú ingatlan mellett; 
4.7. Szent István utca, a 1270 hrsz-ú ingatlan mellett; 
4.8. Bajcsy-Zsilinszky út, a 216 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.9. Köztársaság tér, a Bajcsy-Zsilinszky út csatlakozásában; 
4.10. Köztársaság tér, a 166/3 hrsz-ú ingatlan mellett; 
4.11. Köztársaság tér, a 167 hrsz-ú ingatlan mellett; 
4.12. Fő utca, a 183 hrsz-ú ingatlan mellett; 
4.13. Vízvári utca, a 196 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.14. Templom tér; 
4.15. Fő utca, a Polgármesteri Hivatal mellett mindkét oldalon; 
4.16. Fő utca, a 21 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.17. Fő utca, a 18 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.18. Fő utca, a 42 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.19. Szent István utca Általános Iskola előtt; 
4.20. Táncsics Mihály utca, a 928 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.21. Táncsics Mihály utca, a 924 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.22. Szent István utca, a 919 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.23. Szent István utca, a 977 hrsz-ú ingatlan előtt; 
4.24. Szent István utca, a Művelődési ház előtt; 
4.25. Bem József utca, az Általános Iskola mellett; 
4.26. Esze Tamás utca mindkét oldalán. 

 
5. „Várakozóhely” a mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott 

várakozóhelyet kiegészítő táblával (KRESZ 115. ábra): 
 

5.1. Fő utca, a 73 hrsz-ú ingatlan előtt; 
5.2. Templom tér; 
5.3. 29 hrsz-ú ingatlan mögött; 
5.4. Szent István utca, a 894 hrsz-ú ingatlan előtt; 
5.5. Esze Tamás utca, a 1083/1 hrsz-ú ingatlan előtt; 
5.6. Esze Tamás utca, a 1166 hrsz-ú ingatlan előtt; 
5.7. Esze Tamás utca, a 1081 hrsz-ú ingatlan előtt. 

 
6. „Lakó-pihenő övezet” (KRESZ 122. ábra): 
 

6.1. Arany János utca; 
6.2. Híd utca - Kishíd utca - Mártírok útja - Csokonai Mihály utca - 603 hrsz-ú földút - 

Csók István utca - Duna part - Halász utca által határolt terület; 
6.3. Türr István utca; 
6.4. Duna part. 
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7. „Lakott terület kezdete” (KRESZ 131. ábra): 
 

7.1. Vízmű út; 
7.2. Kispusztai utca; 
7.3. Ercsényi Fasor; 
7.4. Bajcsy-Zsilinszky út; 
7.5. Sinatelep, 0110 hrsz-ú út. 

 
8. „Lakott terület vége” (KRESZ 132. ábra): 
 

8.1. Vízmű út; 
8.2. Kispusztai utca; 
8.3. Ercsényi Fasor; 
8.4. Bajcsy-Zsilinszky út; 
8.5. Sinatelep, 0110 hrsz-ú út. 

 
VI.  Út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák  
 
1. „Múzeum” (KRESZ 19. ábra): 
 

1.1. Bajcsy-Zsilinszky út, a 147 hrsz-ú ingatlan előtt az Eötvös József utca felé; 
1.2. Eötvös József utca, a 113 hrsz-ú ingatlan előtt a Bajcsy-Zsilinszky út felé. 

 
2. „Komp vagy nyitható híd” (KRESZ 25. ábra): 
 

2.1. Híd utca és Halász utca csatlakozása, a komp felé. 
 
VII.  Forgalomtechnikai eszközök 
1. Forgalomtechnikai tükör: 
 

1.1. Kodály Zoltán utca, a 760/2 hrsz-ú ingatlan előtt; 
1.2. Vízvári utca és Erkel utca csatlakozása, a 334 hrsz-ú ingatlan előtt; 
1.3. Sinatelep, a 0113/2 hrsz-ú ingatlan csatlakozásánál. 

 
2. Forgalomcsillapító küszöb: 
 

2.1. Bercsényi Miklós utca, az 1546/2 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.2. Bercsényi Miklós utca, az 1558/2 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.3. Bercsényi Miklós utca, az 1567/2 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.4. Bercsényi Miklós utca, az 1560 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.5. Bercsényi Miklós utca, az 1563/1 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.6. Mártírok útja, a 801 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.7. Mártírok útja, a 807/1 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.8. Mártírok útja, a 328 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.9. Mártírok útja, a 238 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.10. Mártírok útja, a 170/2 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.11. Kispusztai utca, a 2176 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.12. Kispusztai utca, a 2169 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.13. Kispusztai utca, a 2095 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.14. Petőfi Sándor utca, a 667 hrsz-ú ingatlan előtt; 
2.15. Petőfi Sándor utca, a 658/1 hrsz-ú ingatlan előtt; 
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2.16. Csokonai utca, a 694 hrsz-ú ingatlan előtt. 
 

„2. melléklet a 16/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez” 
 

A súlykorlátozással érintett helyi közutak: 
  
Sorszám Utcanév Hrsz-ú Megengedett legnagyobb 

össztömeg 
1. Határ utca 1371 3,5 t 
2. Móricz Zsigmond utca 1429 3,5 t 
3. Tolsztoj utca 1391 3,5 t 
4. Radnóti Miklós utca 1475 3,5 t 
5. Battai út 1311 30 t 
6. Mártírok útja 799/1 10 t 
7. Bajcsy-Zsilinszky út 134 10 t 
8. Mázsaház utca 945 3,5 t 
9. Budai Nagy Antal utca 1568 3,5 t 
10. Ady Endre utca 1610 3,5 t 
11. Liszt Ferenc utca 1659 3,5 t 
12. Bethlen Gábor utca 1752/1 3,5 t 
13. Hunyadi utca  2310 3,5 t 
14. Zrínyi Miklós utca 2330 3,5 t 
15. Török utca 133 3 t 
 

„3. melléklet a 16/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez” 
 

Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő középületekhez 
rendelkezésre álló gépjármű-várakozó helyek (parkolóhelyek) száma: 

  
Sorszám Közintézmény Hrsz-ú Gépjármű-várakozó 

helyek száma 
1. Ercsi Polgármesteri Hivatal 

2451 Ercsi, Fő u. 20. 
 
23,24 

 
40 

2. Ercsi Egészségügyi Központ 
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. 

 
1083/1 

 
26 

3. Ercsi Szociális Szolgálat 
2451 Ercsi, Lejtő sor 1. 

 
2563 

 
5 

4. Ercsi Eötvös József Általános Iskola 
2451 Ercsi, Szent I. u. 8-10. 

914 40 

5. Ercsi Napfény Óvoda 
2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. 
2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 18. 

 
2331 
1560 

 
8 
10 

6. Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
2451 Ercsi, Türr István utca 15. 

 
986 

 
9 

7. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár 
2451 Ercsi, Szent István út 12-14. 

 
 
894 

 
 
33 

8. Konyha 
2451 Ercsi, Bem József utca 1. 

 
893 

 
10 
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2. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-216/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd elmondja még, a költségvetési rendelet 
módosítását minden bizottság megtárgyalta, s azt a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy a rendelet módosításáról szavazással döntsenek. (Az Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
5/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításokkal egységes szerkezetű szövege a 
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
                                                        
1.§ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
"4.§ (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének 
a) kiadási főösszegét                                                                   1.953.634.108 Ft-ban, 
b) bevételi főösszegét                                                                  1.953.634.108 Ft-ban 
 állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel. 
 
(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
a) költségvetési kiadási főösszegét                          1.938.664.179 Ft-ban, 
b) költségvetési bevételi főösszegét             1.756.442.129 Ft-ban, 
c) költségvetési egyenlegét                -182.222.050 Ft-ban, 
d) finanszírozási kiadását                              14.969.929 Ft-ban, 
e) költségvetési hiányát                            -197.191.979 Ft-ban  
állapítja meg. 
                             
(3) Az Önkormányzat a 197.191.979 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző 
évi 197.191.979 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert. 
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2.§  Az „R” 5.§-a helyébe a következők lépnek: 
 
„5.§ Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege:                  1.953.634.108 Ft, 
 ezen belül: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                   399.146.137 Ft, 
b) közhatalmi bevételek                                                                       607.590.000 Ft, 
c) működési bevételek                            91.993.883 Ft, 
d) működési célú átvett bevételek                              6.566.343 Ft, 
e) felhalmozási bevételek                                                                     651.145.766 Ft, 
f) belföldi finanszírozás bevételei                                                            197.191.979 Ft. 
 
3.§  Az “R” 7.§-a helyébe a következők lépnek: 
 
„7.§   Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege:                     1.953.634.108 Ft,  
ezen belül: 
a) a működési kiadások előirányzat összege                                1.276.426.881 Ft, 
ebből:  
 
 
1. személyi jellegű kiadások                                                                       482.161.026 Ft, 

     2. munkaadót terhelő járulékok                                                                   108.764.204 Ft, 
3. dologi kiadások                                                                       582.775.083 Ft, 

       4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       9.500.000 Ft, 
5. működési célú pénzeszköz átadás                                                             79.735.093 Ft, 
6. általános tartalék                                                                             1.869.736 Ft, 
7. céltartalék                                  11.621.739 Ft. 
 
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege                                           662.237.298 Ft, 
ebből:  
1. beruházások                                                       518.472.488 Ft, 
2. felújítások                                 105.500.520  Ft, 
3. felhalmozási céltartalék                                  38.264.290 Ft, 
 
c) finanszírozási kiadás                                                                           14.969.929 Ft.” 
 
4.§ Az „R” 10.§-a helyébe a következők lépnek: 
 
„10.§  (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 192 fő, melyből 

103 fő közalkalmazott, 25 fő köztisztviselő és 64 fő a munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozó munkavállaló.  

(2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: 
a) Ercsi Város Önkormányzat                      1 fő köztisztviselő,  

     2 fő teljes munkaidős munkavállaló, 
    60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott.  

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal           22 fő teljes munkaidős köztisztviselő,    
                2 fő teljes munkaidős munkavállaló. 

c) Ercsi Napfény Óvoda               29 fő teljes munkaidős közalkalmazott. 
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda           27 fő teljes munkaidős közalkalmazott. 
e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és   

    Könyvtár                             7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 
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   1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.                     
  f) Ercsi Egészségügyi Központ                13 fő teljes munkaidős közalkalmazott.  
  g) Ercsi Szociális Szolgálat           27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 
                                                                      1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.  
Összesen:                     192 fő. 
 
5.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
       (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
       (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. 
       (4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép. 
       (5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép. 
       (6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
       (7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
       (8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
       (9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
       (10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
       (11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
       (12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
      (13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
      (14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
      (16) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
       (17) Az R.17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 
      (18) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
      (19) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
      (20) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 
      (21) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép. 
      (22) Az R. kiegészül a 33. melléklettel, mely e rendelet 17. melléklete. 
 
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  
 
 
 
 
 
 
 

          
Győri Máté Dr. Feik Csaba  

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2017. augusztus 30. napján kihirdetésre került. 
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3. napirendi pont: A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
       a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-217/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 6. melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának 
elfogadásáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
260/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervet 
módosítja és e határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Pusztai Attila 
közbeszerzési szakértőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 

  Dr.Pusztai Attila közbeszerzési szakértő   
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos  
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„Melléklet a 260/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

KÖZBESZERZÉSI TERV 2017 
   
  
Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő út 20.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján 2017. évre az alábbi 
közbeszerzési tervet fogadja el.  
  
2017. évben tervezett közbeszerzések: 
   

  A 
közbeszerzés 
tárgyának 
tervezett 
kezdete 

A szerződéshez rendelt 
elnevezés 

Közbeszerzés 
értéke 

(nettó összegben) 

A közbeszerzés tárgyai 

I.  2017.február Temető fenntartása és 
üzemeltetése 

5 x 5 000 000.-Ft= 
25 000 000.-Ft 

Szolgáltatás            

Kbt. Harmadik rész 113.§ 
(1) bekezdése szerint 

 
II.  2017. április Utak, járdák felújítása 43 307 000.-Ft 

+9 448 820,-Ft = 
52 755 820 

 

Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 115.§ 
(1) bekezdése szerint 

III.  2017. 
augusztus 

 

Közétkeztetés (3 év) 3 x 73 016 000.-Ft= 
219 048 000 Ft 

Szolgáltatás 

Kbt. Harmadik rész, nyílt 
eljárás (hirdetményes) 

 
IV . 2017. 

augusztus 
Személyszállítás (2 év) 2 x 21 600 000,-Ft= 

43 2000 000 
Szolgáltatás 

Kbt. Harmadik rész 113. 
§ (1) bekezdése szerint 

 
V. 2017. 

szeptember 
TOP-1.4.1-15 
„Foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével”, mini 
bölcsőde építése 
 
 

46 173 591 Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 115.§ 
(1) bekezdése szerint 
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IX. 2017. november TOP-1.2.1-15  „Ercsi 
Város Társadalmi és 
környezeti szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztése” Duna-
part rekonstrukciója 

 
 

154 921 267 Ft 

Építési beruházás 
 

Kbt. Harmadik rész 115.§ 
(1) bekezdése szerint 

X. 2017. november TOP-1.2.1-15 „Ercsi Város 
Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztése” Duna-
part rekonstrukciója 

   
      15 000 000 Ft 

Szolgáltatás 

Kbt. Harmadik rész 113. 
§ (1) bekezdése szerint 

 
 
 
 

4. napirendi pont: A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási 
tevékenység ellátásról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

     a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-236/2017. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 7. melléklete, majd elmondja még, a Pénzügyi és a Közbeszerzési 
Bizottság módosító javaslatai az előterjesztésbe beépítésre kerültek. Felvetődött még annak a 
lehetősége is, hogy bővített útvonalon járna a helyi busz, azonban úgy gondolták, hogy ezzel 
kapcsolatban a majdani nyertes pályázóval fognak tárgyalásokat folytatni. Kérdezi, van-e 
kérdés, hozzászólás? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 
 
 
 

VI. 2017. 
szeptember 

Mázsaház utca felújítása 20 438 705 Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 115.§ 
(1) bekezdése szerint 

 
VII. 2017. 

szeptember 
TOP-3.1.1-15 Kerékpár út 

építése 
 

86 247 530 Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 115.§ 
(1) bekezdése szerint 

 
VIII.  2017. október TOP-3.2.1-15 

„Önkormányzati tulajdonú 
épület energetikai 

korszerűsítése”, Napfény 
Óvoda energetikai 

korszerűsítése 

53 199 500 Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 115.§ 
(1) bekezdése szerint 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi 
felhívási közzétételéről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
261/2017. (VIII.29.) Képviselő-testület. sz. határozata 

a  menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 
ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívási közzétételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívást 
tesz közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az ajánlattételi felhívás közzétételére, valamint a közbeszerzés tárgyában 
lefolytatandó tárgyalásra.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2017. szeptember 12. 
                   

5. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-218/2017. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 8. melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak 
róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek 
közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására 
előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 200.000,- Ft keretösszeget biztosít az 
Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
dietetikus szakértői feladatainak ellátására az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása                           
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6. napirendi pont: A Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-219/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd elmondja még, az Egyesülethez új tagok 
érkeztek, s az ő munkaruhájuk megvásárlásához kérnek támogatást. Javasolja, hogy 50.000 
Ft-tal támogassák ezt a kérést. Kérdezi, van-e hozzászólás, más javaslat? Miután nem érkezik, 
kéri, hogy aki elfogadja az 50.000 Ft támogatás nyújtását, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sina Polgárőr Egyesület támogatási 
kérelméről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
263/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről 
 

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sina Polgárőr Egyesület részére, működési 
kiadásokra 50.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2017. szeptember 15., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

7. napirendi pont: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-220/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd elmondja még, a következő négy kérelmet 
megtárgyalta mind a Pénzügyi, mind pedig a Humán Bizottság, s azok a javaslatok születtek, 
hogy forráshiány miatt a kérelmeket utasítsák el. Majd, miután nem érkezik más javaslat, kéri, 
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
támogatási kérelméről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
264/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
támogatási kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal                           
 

8. napirendi pont: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási 
kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-221/2017. számú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 

Egyesület támogatási kérelméről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal                           
 

9. napirendi pont: Az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-222/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. melléklete, majd kiegészíti még azzal, hogy – a kérelem 4. pontját 
felolvasva – kérte elnök urat, tájékoztassa őt arról, hogy milyen pályázathoz kérte az 
önkormányzat támogatását, hozzájárulását. Ezt a megkeresést 2017. július 10-én küldte el az 
egyesület elnöke részére, s kérte még azt is, hogy válaszát minél hamarabb jutassa vissza, az 
azonban az ülés napjáig sem érkezett meg. Ezért sajnálja, de erre a dologra így nem tud 
választ adni, mivel ilyen kérés hozzá nem érkezett. Majd kérdezi, van-e valakinek a határozati 
javaslattal kapcsolatban észrevétele, módosító javaslata? Miután nem érkezik, kéri, hogy – 
szintén forráshiány miatt – a kérelem elutasításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási 
kérelméről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
266/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről 
 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási 
kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal                           
 
Szabó Miklós, az Ercsi Vízisport Egyesület elnökhelyettese elmondja, az idei évben az 
egyesület nem kapott semmiféle támogatást, viszont sporteszközök beszerzése (evezőlapátok, 
kajakok, stb.) fontos volna. Emlékezete szerint elnök úr kért támogatást az önkormányzattól. 
 
Győri Máté polgármester elmondja újra, a most tárgyalt kérelem 4. pontja szerint „Ercsi 
Város Önkormányzata nem adott a pályázathoz tulajdonosi hozzájárulást”, azonban felhívja a 
figyelmet arra, hogy hozzájárulást nem adhatnak olyan dologhoz, amihez nem is kérnek. 
Vagyis, a Hivatalhoz semmiféle ilyen jellegű kérelem az egyesülettől nem érkezett. Jelenleg 
1.200.000 Ft támogatás nyújtását kérik, (megjegyzi: a kérelem pecséttel el van látva, 
aláírással azonban nincs), melyet sajnos forráshiány miatt nem tudnak támogatni, kéri az 
ügyben a megértést. Majd azt is kéri még, hogy valótlan állítások egy kérelembe ne 
kerüljenek bele, ezt tisztáznia kellene az egyesületnek. Ezután rátér a következő napirendi 
pontra. 
 

10. napirendi pont: Az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási 
kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-223/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Apránként az Aprókért Közhasznú 
Egyesület támogatási kérelméről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
267/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 
 

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Apránként az Aprókért Közhasznú 
Egyesület támogatási kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal                           
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11. napirendi pont: A TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-224/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd elmondja még, a következő 5 napirendi 
pontban pályázatok műszaki ellenőrzési feladatainak ellátásához szükséges előirányzatot 
biztosítani. Majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottságon elhangzott az a kérés, mely szerint 
tárgyalni szükséges Dr. Pusztai Attilával az általános keretszerződés módosításáról. Ez 
ügyben megkereste közbeszerzési szakértő urat, a tárgyalás folyamatban van, annak 
fejleményére vissza fognak térni. Ezután általános tájékoztatásként elmondja, hogy amikor az 
önkormányzat pályázton egy bizonyos összeget nyer, akkor a teljes összeget nem tudják a 
konkrét megépítésre (pl. téglákra, tetőre) költeni, hiszen egy ilyen beruházásnak járulékos 
költségei is vannak, mint pl. a közbeszerzési szolgáltatás megrendelése, projektmenedzseri 
díj, stb. Majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? Miután 
nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosítása érdekében 847.000 Ft előirányzat biztosításával, kézfelemeléssel 
jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
268/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosítására 847.000,-
Ft + ÁFA előirányzatot biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. augusztus 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
12. napirendi pont: A TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 

műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-225/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
269/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosítására 
1.181.000,-Ft+ÁFA előirányzatot biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. augusztus 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

13. napirendi pont: A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a kerékpárút pályázattal kapcsolatos 200-226/2017. 
iktatószámú előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd, miután 
nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
270/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosítására 
1.022.047,-Ft+ÁFA előirányzatot biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. augusztus 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
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14. napirendi pont: A TOP-3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
Műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a Napfény Óvoda energetikai pályázatával kapcsolatos 
200-227/2017. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 17. számú melléklete), majd, miután nem 
érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy az előirányzat biztosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosítására 
589.550,- Ft + ÁFA előirányzatot biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. augusztus 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
15. napirendi pont: A TOP-1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 

műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-228/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd elmondja még, ez a pályázat a Mini Bölcsőde 
létrehozására szolgál. Majd elmondja még, a tervek engedélyeztetés alatt állnak. Kérdezi, van-
e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az 
előirányzat biztosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
272/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosítására 
574.803,- Ft + ÁFA előirányzatot biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. augusztus 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

16. napirendi pont: A temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 
2017. I. félévi elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-229/2017. számú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó 
gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi elszámolásáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
273/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi 
elszámolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Bt. 2017. I. félévi beszámolóját 
elfogadja. A Képviselő-testület a Naplemente Bt. beszámolója alapján bruttó 721.390,- Ft 
előirányzatot biztosít a temető fenntartási kiadásaihoz, az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének dologi kiadásai terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a kifizetés érdekében 
szükséges intézkedéseket megtegye, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2017. augusztus 31., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 

 
17. napirendi pont: Az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében 

előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-230/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. melléklete, majd elmondja még, örül annak, hogy ez a várt és remélt 
összeg megérkezett, s annak is örül, hogy előreláthatóan még további összegek is érkezni 
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fognak. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
274/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Egészségügyi Központ 
2017. évi költségvetésében 1.170.000,- Ft előirányzatnak a központi, irányítószervi 
támogatások közül az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorra történő 
átcsoportosításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Várföldi Tamás 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
    Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 

Határid ő: 2017. augusztus 31., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

18. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-231/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. 
évi költségvetésében a dologi kiadások közül a beruházások sorra történő 1.690.000,- Ft 
előirányzat átcsoportosításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Feik Csaba jegyzőt és Győri Máté polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

19. napirendi pont: Az Ercsi, Táncsics u. 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés 
korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-232/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti 
önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
276/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés 
korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti 
bérlakás fűtés korszerűsítésének megrendelését támogatja bruttó 401.320,- Ft keretösszeg 
erejéig. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot biztosítja a 2017. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az árajánlatok bekérésére, a kivitelezési szerződés megkötésére, továbbá felkéri 
Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
                          
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2017. szeptember 30, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása  
 

20. napirendi pont: Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti önkormányzati bérlakás 
áram korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-233/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az előirányzat biztosításáról szavazással 
döntsenek. 
 

  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám 
alatti önkormányzati bérlakás áram korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 5 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
277/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti önkormányzati bérlakás áram 
korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti 
önkormányzati bérlakás villamos hálózat korszerűsítésének megrendelését támogatja bruttó 
113.000,- Ft keretösszeg erejéig. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot 
biztosítja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az árajánlatok bekérésére, a kivitelezési szerződés megkötésére, továbbá felkéri 
Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
                          
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2017. szeptember 30, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása  

 
21. napirendi pont: A „Százhalombatta – Ercsi vasút” megépítésével kapcsolatban 

benyújtott vételi ajánlatok elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-234/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. számú melléklete, majd elmondja még, azt a Pénzügyi Bizottság is 
megtárgyalta, s azt a javaslatot tették a Képviselő-testületnek, hogy az utakat értékesítse. A 
határozati javaslatban szereplő helyrajzi számok – egy kivételével – utak, a rekultivált 
szemétlerakó nem szerepel az előterjesztésben. 
 
Karsai Gergely képviselő 18.30 órakor megérkezik, így a továbbiakban 6 képviselő vesz 
részt a szavazásban. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy név szerint szükséges szavazni, s a 
jelenlévő képviselőket név szerint kéri a szavazásra. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő első határozati javaslatról 
(hrsz.: 0192/7.) név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Papp György alpolgármester   igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó 
képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Karsai Gergely képviselő igen, 
Győri Máté polgármester  igen szavazatukat adják.    
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú ingatlanból 2411 m2 

területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú ingatlanból 2411 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi 

ajánlat elfogadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú ingatlan 2411 m2 
területű ingatlanrészére vonatkozó – a Magyar Állam nevében adott – 520.776,- Ft összegű 
vételi ajánlatot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a Magyar Állammal, illetve a nevében eljáró szervezettel történő adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szükséges eljárásokat követően 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második határozati 
javaslatról (hrsz.: 0195.) név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Papp György alpolgármester   igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó 
képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Karsai Gergely képviselő igen, 
Győri Máté polgármester  igen szavazatukat adják.    
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlanból 2167 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
279/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlanból 2167 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi 
ajánlat elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlan 2167 m2 
területű ingatlanrészére vonatkozó – a Magyar Állam nevében adott – 494.076,- Ft összegű 
vételi ajánlatot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a Magyar Állammal, illetve a nevében eljáró szervezettel történő adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal, illetve a szükséges eljárásokat követően 
 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a harmadik határozati javaslatot nem teszi fel 
szavazásra, mivel a 0216. hrsz-ú ingatlan (árok) forgalomképtelen. Majd azt kéri, hogy a 
negyedik határozati javaslatról (hrsz.: 0226.) szintén név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Papp György alpolgármester   igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó 
képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Karsai Gergely képviselő igen, 
Győri Máté polgármester  igen szavazatukat adják.    
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlanból 2870 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
280/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlanból 2870 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi 
ajánlat elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlan 2870 m2 
területű ingatlanrészére vonatkozó – a Magyar Állam nevében adott – 619.920,- Ft összegű 
vételi ajánlatot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a Magyar Állammal, illetve a nevében eljáró szervezettel történő adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szükséges eljárásokat követően 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő ötödik határozati javaslatról 
(hrsz.: 0230.) név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Papp György alpolgármester   igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó 
képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Karsai Gergely képviselő igen, 
Győri Máté polgármester  igen szavazatukat adják.   
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlanból 800 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
281/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlanból 800 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlan 800 m2 
területű ingatlanrészére vonatkozó – a Magyar Állam nevében adott – 172.800,- Ft összegű 
vételi ajánlatot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a Magyar Állammal, illetve a nevében eljáró szervezettel történő adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szükséges eljárásokat követően 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a hatodik határozati javaslatról (hrsz.: 0232.) szintén 
név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Papp György alpolgármester   igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó 
képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Karsai Gergely képviselő igen, 
Győri Máté polgármester  igen szavazatukat adják.   
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlanból 268 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
282/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlanból 268 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlan 268 m2 
területű ingatlanrészére vonatkozó – a Magyar Állam nevében adott – 57.888,- Ft összegű 
vételi ajánlatot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a Magyar Állammal, illetve a nevében eljáró szervezettel történő adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szükséges eljárásokat követően 

 
Győri Máté polgármester a hetedik határozati javaslatról (hrsz.: 0241.) szintén név szerinti 
szavazást kér. 
 
Papp György alpolgármester   igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó 
képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Karsai Gergely képviselő igen, 
Győri Máté polgármester  igen szavazatukat adják.   
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlanból 327 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
283/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlanból 327 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlan 327 m2 
területű ingatlanrészére vonatkozó – a Magyar Állam nevében adott – 67.199,- Ft összegű 
vételi ajánlatot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a Magyar Állammal, illetve a nevében eljáró szervezettel történő adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szükséges eljárásokat követően 

 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a nyolcadik határozati javaslatról (hrsz.: 0242.) név 
szerint szavazzanak. 
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Papp György alpolgármester   igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó 
képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Karsai Gergely képviselő igen, 
Győri Máté polgármester  igen szavazatukat adják.   
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlanból 337 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
284/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlanból 337 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlan 337 m2 
területű ingatlanrészére vonatkozó – a Magyar Állam nevében adott – 72.792,- Ft összegű 
vételi ajánlatot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a Magyar Állammal, illetve a nevében eljáró szervezettel történő adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szükséges eljárásokat követően 
 

22. napirendi pont: Az I/20. Ercsi városi vízmű-V és az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-235/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy először az első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

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. 
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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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„1. sz. melléklet a 285/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozathoz” 
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„2. sz. melléklet a 285/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozathoz” 
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Győri Máté polgármester kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 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 

286/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 
az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 

elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) 
elkészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 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/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 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/70. 
Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 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/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 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/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-
1-001-00-01) 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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„1. sz. melléklet a 286/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozathoz” 
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„2. sz. melléklet a 286/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozathoz” 
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23. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett 
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-217/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd ahhoz néhány szóbeli kiegészítést kíván tenni. 
A 124, 125, 126, 147-es számú határozattal kapcsolatban elmondja, hogy a pályázó 
települések közt megegyezés született a 2015-ös pályázatok benyújtását illetően, most pedig a 
megmaradt összegekre lehet pályázni, ebben a körzetben már minden forrást szétosztottak. A 
pályázatokat be lehet adni, azonban nincs bennük elérhető összeg, emiatt ezeket a 
határozatokat vissza kell majd vonnia a Képviselő-testületnek. Kéri, hogy erre vonatkozóan a 
következő ülésre készüljön majd előterjesztés. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati 
javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

24. napirendi pont: Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-237/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. melléklete, majd hozzáteszi még, 2017. szeptember 30. napjával a Dr. 
Nagy Zoltán gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszűnik, s az ő 
helyettesítéséről az önkormányzatnak gondoskodnia kell. A kiírt pályázat sajnos nem járt 
sikerrel, az újra kiírásra fog kerülni. A kérdést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
Miután nem érkezik észrevétel, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi 
körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak 

helyettesítéssel történő ellátásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. szám  alatti 
telephelyen működtetett Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet (070095050 FIN 
kódú  házi gyermekorvosi szolgálat) házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő 
ellátására 2017. október 1. napjától az álláshely betöltéséig az AGNEKI Járóbeteg-ellátó és 
Szolgáltató Kft-t (rövid cégnév: AGNEKI Kft., cégjegyzékszám:07-09-021914; székhely: 
2451 Ercsi, Panoráma u. 6; képviseli: Dr. Szabó Ildikó ügyvezető; személyes ellátásra 
kötelezett házi gyermekorvos: Dr. Szabó Ildikó; orvosi nyilvántartási száma: 48814) bízza 
meg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormány rendelet 7/A.§-ában meghatározott 
rendelési időben. Az AGNEKI Kft. akadályoztatása esetén történő helyettesítéséről az Ercsi 
Egészségügyi Központtal történt megállapodás alapján gondoskodik.   
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
a megbízási (feladat-ellátási) szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Várföldi Tamás 
intézményvezetőt, hogy a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátása 
érdekében a szükséges lépéseket tegye meg, a szükséges dokumentumok (pl.: finanszírozási 
szerződés, működési engedély) módosítása érdekében az intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
    Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve 2017. szeptember 30., továbbá folyamatosan a házi gyermekorvosi 

állás betöltéséig 
 

Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, 
megköszöni a tagok munkáját, s a Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i nyílt ülését 18.45 
órakor berekeszti. 
 
 
                                                            Kmf. 

 
 
 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba   
           polgármester            jegyző 
 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária       Papp György  
        képviselő          képviselő 
  jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő 


