
K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9-én megtartott soron 
kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város településrendezési eszközeinek – 

Ercsi, 2885/1 hrsz-ú és 2885/3 hrsz-ú ingatlan területére és környezetére vonatkozó - 
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2015. (VI.09.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város településrendezési eszközeinek - Ercsi, 2885/1 hrsz-ú és 2885/3 hrsz-ú 
ingatlan területére és környezetére vonatkozó - módosítása véleményezési szakaszának 

lezárásáról 
 
1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város településrendezési 

eszközeinek az Ercsi, 2885/1 hrsz-ú és 2885/3 hrsz-ú ingatlanok területére és környezetére 
vonatkozóan lefolytatott véleményezési szakasz során beérkezett észrevételeket - a 2. 
pontban foglaltak kivételével - elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 

 
2. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Fejér Megyei Kormányhivatal 

FED/01/2053-8/2015. számú véleménye tekintetében az alábbiakat nem fogadja el: 
 

2.1. Az állami főépítész kérésére az Alcsútdoboz-Ercsi térségi jelentőségű kerékpárút 
nyomvonalának jelölése a településszerkezeti terven és a szabályozási terven. 
 
A vélemény el nem fogadásának indokolása: 
A kerékpárúttal érintett útszakasz szabályozási szélességét a tárgyi módosítás nem 
érinti. 
A teljes közigazgatási területre hatályos településrendezési eszközök nem 
tartalmazzák a nyomvonalat. A módosítás jóváhagyása után a módosított fedvény 
tervvel egységes szerkezetbe kell foglalni a teljes közigazgatási területre hatályos 
településrendezési eszközöket. A nyomvonal egy szakaszon történő ábrázolása 
értelmezési nehézségekhez vezet. A kerékpárút nyomvonalát a településrendezési 
eszközök teljes felülvizsgálatakor kell pótolni a teljes közigazgatási területet érintően.  
 

3. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról szóló 80/2015. (II:25.) Kt. sz. 
határozata alapján a partnerségi egyeztetést lezárja. Az egyeztetés kapcsán az 
egyeztetésben résztvevő partnerek részéről észrevételek, vélemények nem érkeztek. 

 
4. A véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével zárul le. 
 
5. A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy a településrendezési 

eszközök módosítása vonatkozásában kezdeményezze a végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatását az állami főépítészhez benyújtandó dokumentációval.  
A Képviselő-testület Ercsi Város településrendezési eszközeinek - Ercsi, 2885/1 hrsz-ú és 
2885/3 hrsz-ú ingatlan területére és környezetére vonatkozó – módosítása egyeztetési 
anyagát a 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 40.§-a szerinti végső szakmai véleményezési 



szakasz keretében megküldi az állami főépítész hatáskörében eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatalnak, ún. záró szakmai véleménye megadása céljából. 

 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal illetve folyamatos a településrendezési eszközök elfogadásáig 
   
 

 

 
Kmf. 
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