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ELŐSZÓ 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 24-ei ülésén elfogadta a város Integrált 
Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), mint a város középtávú, stratégiai szemléletű dokumentumát. 
A stratégiában lehatárolt akcióterületek közül 2008-ban a „Városközpont Akcióterület” 
vonatkozásában készült Előzetes Akcióterületi Terv (EATT), valamint pályázati dokumentáció a 
Közép-Magyarországi Operatív Program, „Funkcióbővítő rehabilitáció” - Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-
2007-5.2.1/B) támogatási konstrukció keretében.  

A projektfejlesztés során elkészült a „Városközpont Akcióterület” részletes Akcióterületi 
Terve, valamint létrejött az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., mint a városrehabilitációs 
pályázatok és feladatok végrehajtásáért felelős szervezet. 

A városi közgyűlés 2009. június 25-én bízta meg a Városfejlesztési Kft.-t további területek 
előzetes akcióterületi tervének elkészítésével. A Városfejlesztési Kft. az Parkvárosi Akcióterület 
előzetes akcióterületi tervének elkészítésével a Gondox Bt.-t bízta meg.  

Az Előzetes Akcióterületi Terv módszertanát a 2009 januárjában kiadott 
Városrehabilitációs Kézikönyv tematikai és módszertani útmutatása határozza meg. Azonban 
ezen akcióterületi tervek egyes részletei abban a pályázati útmutatóban kerülnek meghatározásra, 
amely pályázat keretében kerülnek benyújtásra a projektelképzelések. Így jelen dokumentum 
bizonyos kérdésekben nem tartalmazza a Városrehabilitációs Kézikönyvben előírt fejezeteket. A 
Parkvárosi Alközpont Előzetes Akcióterületi Tervének bármilyen pályázati kiírás keretében 
történő benyújtása előtt felülvizsgálata szükséges. 

 

A munka célja 

„Az akcióterületi terv (ATT) az akcióterület fejlesztését megalapozó területrendezési 
tervekben, valamint az integrált városfejlesztési stratégiában meghatározott önkormányzati 
városfejlesztési elképzelés összehangolt megvalósítási terve. Az akcióterületi terv tehát a kijelölt 
városfejlesztési akcióterületen a városi önkormányzat irányításával és ellenőrzésével végrehajtásra 
kerülő városfejlesztési akció terve, amely a megvalósítás komplex (városrendezési, műszaki, 
pénzügyi) forgatókönyveként szolgál az önkormányzat számára. A városfejlesztési akció olyan 
összetett tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását jelenti, melyet a város önkormányzata 
meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és városépítészeti 
eredményekkel, meghatározott pénzügyi paraméterekkel (kiadásokkal és bevételekkel) valósít 
meg.” (NFGM Városfejlesztési Kézikönyv, 2009.) 

Az akcióterületi terv, az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően, a fejlesztéseket 
megalapozó településrendezési tervekre épít, valamint a város középtávú fejlesztési céljait 
megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott önkormányzati fejlesztési és 
rehabilitációs tevékenységek összehangolt megvalósítási terveként készül el. Az akcióterületi terv 
a megvalósítás tervezett időtartamára készül, pályázati források és magántőke bevonásával. 
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1 A PROJEKTEK BEMUTATÁSA 

1.1 Bem tér rehabilitációja: Kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
közterületek fejlesztése 

Az Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában a Parkváros városrészre 
kitűzött célként a kertvárosias lakókörnyezet fejlesztése mellett megvalósuló kereskedelmi és 
szolgáltató területek fejlesztése, valamint közösségi intézményi funkciók elhelyezése jelenik meg. 
Ezen városrészi célok elérése segíthetik Érdet a városi célok eléréséhez, miszerint „Érd legyen 
erős helyi gazdasággal rendelkező település, amely elsősorban a szolgáltatások, kereskedelem, ipar 
és logisztika erősítésére törekszik”, valamint, hogy „Érd legyen gazdaságilag, társadalmilag 
egyaránt fenntartható emberi léptékű kertvárosias település, megfelelő életminőséget biztosító, 
lakható település”. 

Érd esetében megállapítható, hogy a jövő záloga a saját gazdaság fejlesztése, a helyben 
működő vállalkozások erősítése, valamint a lakható település arculatának kialakítása. A fejlesztési 
elképzelések egymást erősítő hatásának fokozása érdekében a városi elképzeléseket akcióterületek 
keretein belül bemutatni.   

A Bem tér rehabilitációja projektnek több eleme van, melyek mindegyike a városrészi és 
városi célok elérését szolgálják: 

1. Bem téri szolgáltatóház kialakítása 

2. Bem téri közterület kialakítása 

3. M7-es autópálya lehajtó és az Iparos u. fejlesztése 

4. Bevásárlóközpont építése 

 

Ezen projektelemek mind érintik a mai Bem tér területét és mindegyik tartalmaz olyan 
részt, amely a terület rehabilitációját segíti (közterület rehabilitáció, parkolók létrehozása, 
szolgáltatások fejlesztése, közlekedési feltételek javítása). 

 

1.1.1  Bem téri szolgáltatóház kialakítása 

A projekt háttere, a jelenlegi állapot leírása 

A városban jelenleg működő kereskedelmi és szolgáltató egységek mennyisége megfelelő, 
térbeli megjelenésük bizonyos helyeken sűrűsödést mutat, azonban a működés céljára használt 
épületek minősége – az újonnan épített épületek kivételével – nem megfelelő. Ez a Parkvárosi 
városrészre és a Parkvárosi akcióterületre fokozottan igaz, a Takarékszövetkezet épületén, 
valamint egyes autókereskedéseken kívül más, a kor igényeinek megfelelő állapotú egység nincs a 
területen. A vásárlói körök megtartásának és bővítésének a minőségi szolgáltatások fejlesztése az 
egyik záloga. 
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A Bem téren jelenleg nagy számú kereskedelmi egység működik, azonban a területre 
érkezők számára a tér kihasználtsága szervezetlen és rendezetlen arcot mutat. A boltok mérete 
jellemzően kicsi, kivételt az Iparos utca északi oldalán találunk csak. 

 

A projekt célja és rövid leírása 

A projekt célja: Érd gazdasági erejét növelő minőségi kereskedelmi-szolgáltatási 
infrastruktúra fejlesztése. 

Az infrastruktúra fejlesztésének megvalósítása egy szolgáltatóház kialakításával valósulna 
meg, amely lehetőséget biztosítana a jelenleg a területen működő – és ingatlannal rendelkező – 
vállalkozásoknak, hogy a lebontásra kerülő ingatlanaik helyett új, korszerű épületbe 
költöztethessék üzleteiket. Ezen kívül lehetőség lesz a jelenlegi szolgáltatások körének bővítésére, 
új szolgáltatók megjelenésével. 

A területen – a fejlesztési területre eső pavilonsor épületeinek elbontását követően – egy 
korszerű szolgáltató központ valósulna meg. Az üzletközpontban helyet kaphatnak a helyi 
kisvállalkozók, kiskereskedők és szolgáltatók, számukra megfelelő 50-100m2-es helyiségekben. Az 
épület 3-4 szintes lesz. A tervezett beépítés a Vt-2 – jelenlegi övezeti besorolás – beépítési 
mutatóinak megfelel. A tervezett beépítés vonatkozik egyaránt a jelenleg önkormányzati és a 
magántulajdonban lévő ingatlanok területére is. A bontás után kialakult, valamint a jelenleg 
beépítetlenül áll és jellemzően parkolás céljára használt – területen azonban nem csak a 
szolgáltatóház valósulna meg, hanem a területen kerülne kialakításra a későbbiekben bemutatott 
közterület is. 

Az akcióterületi tervvel kapcsolatban megtartott vállalkozói fórumon a helyi vállalkozók 
közül többen kijelentették, hogy a jelenlegi – a beruházás során lebontásra kerülő – üzleteik 
fejében együttműködnének az önkormányzattal, ha az új szolgáltatóházban tulajdonjogot 
szereznek. Az Érdi Ipartestület régóta szeretné, ha lenne egy olyan „iparosok háza” jellegű 
létesítmény, ahol a régi érdi iparosok meg tudnak jelenni. A városközpontban az ingatlanárak és a 
bérleti díjak a fejlesztések hatására folyamatosan emelkednek, így sok vállalkozónak fel kellett 
adnia a központi területen lévő bérleményét. Jelentős részük olyan érdi vállalkozást vezet, 
amelyek meghatározó elemei a helyi gazdasági életnek és képesek erősíteni az érdi identitást. A 
parkvárosi akcióterület és a városrész egyaránt a kereskedelmi funkciók egyik központi területe. 
Itt létrejöhetne egy olyan helyi vállalkozói réteg, egy központ, ami szervezné az érdi vállalkozókat 
és erősítené az együttműködésüket. 

 

A projekt részletei 

Az Iparos utca – Sóskúti út – Hegesztő utca által határolt területen kerülne 
megépítésre a Parkvárosi szolgáltatóház.  

A projekt célja a területen a kereskedelmi és szolgáltató infrastruktúra fejlesztése.  
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1. Térkép: A Bem téri fejlesztési terület (szolgáltatóház és közterület kialakítása) 

 

A fejlesztési terület az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet által a közelmúltban épített 
épülettől a Sóskúti útig tart, a jelenlegi bekötő út területét is felöleli. Az épület elhelyezésére a 
terület északnyugati részén kerülne sor.  

A fejlesztési területen az önkormányzati (3231/2-/5-ig), valamint a magántulajdonú 
(3231/1) épületek elbontását követően – egy korszerű szolgáltató központ épülne fel. Az 
üzletközpontban lévő helyiségeken kívül kb. 50 férőhelyes pinceszinti teremgarázs is létesül. A 
teremgarázs a Hegesztő utca felőli bekötő út szakasszal kapcsolódik a meglevő közúthálózathoz.  

A fejlesztés során az épület akadálymentes módon kerül kialakításra, mely a hátrányos 
helyzetű csoportok számára is lehetővé teszi a szolgáltatások igénybe vételét. 

 

Indokoltság 

A létrejött szolgáltatás az Érd-Parkváros által nyújtott szolgáltatások minőségi színvonalát 
emeli, áttételesen pedig a szolgáltatások számának növekedését is eredményezheti. A 
szolgáltatóház megépülése olyan szolgáltatásokat biztosít a területen élő lakosság számára, 
amelyek igénybe vételéhez eddig más városba/városrészbe kellett utazniuk. A kiskereskedelmi 
egységek fejlesztése összhangba hozható az akcióterületen tervezett bevásárlóközpont építéssel, 
annak kiegészítését jelentheti. 
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Várható, kézzelfogható, számszerűsíthető eredmények 

A tervezett beruházás működtetése nem feltétlenül biztosított a jelenlegi keresleti körrel 
hosszabb távon, a beruházás megtérülési ideje és a gyakorlatban realizálódó rentabilitás egyaránt 
egyfajta számszerűsíthető eredményként szolgálnak. 

A beruházáshoz kapcsolódó indikátorok az alábbiak: 

Épített terület nagysága (m2) 
Kialakított üzlethelyiségek száma (db) 
Akadálymentes épületek száma (db) 
 

Az üzemeltetés során alapvető indikátorok lesznek az alábbiak: 
Kapacitáskihasználtsága (%) 
Új szolgáltatások száma (db) 
Létrejött új munkahelyek száma (db) 
 

Piaci igény 

A kisboltok, üzletek szolgáltatásai iránti igény abban jelentkezik a leginkább, hogy a 
vállalkozások jelenlegi üzleteik fenntartása mellett állnak és a szolgáltatóház megépítését és az oda 
való beköltözésüket támogatják.  

Az új szolgáltatások megjelenését támasztja alá, hogy a kereskedelmi egységek jelenlegi 
összetételében az élelmiszert árusító, valamint az autókereskedések dominálnak, és a meglévő 
szolgáltatások köre nem teljes. Ez egy megfelelő fizetőképes kereslettel bíró terület esetén, mint 
Parkváros, a fejlődés lehetőségét hordozza magában. 

 

Versenytársak 

A szolgáltatóház üzleteinek és szolgáltatásainak versenytársaiként – a városban lévő 
elhelyezkedése miatt – csak a közvetlen környezetben lévő kereskedelmi egységek tekinthetők. Az 
új minőség kialakulása a beköltöző vállalkozások számára piaci előnyt jelent. A létrejövő parkoló-
kapacitások olyan előnyt jelenthetnek a beköltöző vállalkozásoknak, melyekkel más üzletek nem 
rendelkeznek.  

A város más részein találhatók hasonló épületek, de az üzletek hatásköre és az egymástól 
való távolságuk miatt, ezek nem jelentenek a tervezett szolgáltatóháznak konkurenciát.  

 

Célcsoport 

Közvetlen (elsődleges) célcsoport: a területen élő, vagy a szolgáltatásokat a területen 
igénybe vevő személyek.  

Közvetett (másodlagos) célcsoport: a létrejövő szolgáltatóházban kereskedelmi, vagy 
szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások.  
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Felelősök 

Terveztetés és megalapozó tanulmányok elkészíttetése: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Előzetes tanulmányok elkészítése és tervezés: külső megbízott szakértő cég(ek), 
Pályázatkészítés, projekt-menedzsment: külső megbízott szakértő cég(ek), 
Finanszírozás: beköltöző vállalkozások és önkormányzat 
Építési kivitelezés: beruházó cég, 
Üzemeltetés: bérlő (üzemeltető) szervezet, cég. 

 

Lehetséges megvalósítási helyszínek 

A „c.” pontban mellékelt térképvázlatokon jelölt területen. A kialakított terülten belüli 
elhelyezést a tervezők határozzák meg.  

 

Regionális hatások (átfogó cél) 

Érd Város, mint a Budapesti agglomeráció délnyugati területének legjelentősebb szervező 
ereje, több olyan szolgáltatást nyújt, amit a környező települések nem képesek biztosítani lakosaik 
számára. Mivel a parkvárosi akcióterület az M7-es autópálya lehajtója közvetlen közelében 
található, ezért a városhatáron túli hatáskörrel nyújtott szolgáltatások elhelyezésére ez a terület 
ideális.  

Az elképzelések szerint a beköltöző vállalkozások körének szervezésében bevonható 
partner lesz az Érdi Ipartestület, amely a legrégebb óta működő érdi vállalkozások érdekvédelmi 
és képviseleti szervezete. Az elképzeléseik szerint a „régi”, ismert érdi vállalkozókat össze kell 
fogni és helyet kell biztosítani nekik a városban. A jó minőségű szolgáltatásokra a település 
határain kívülről is igény jelentkezik, tehát ez átfogóbb célként jelenik meg. 

 

Környezeti hatás 

A szolgáltatás-fejlesztési beruházás környezeti hatásai pozitívak. A jelenleg szervezetlen, 
szemetes környezetet felváltja egy kiépített parkolókkal ellátott, szervezett környezet, ez a város 
arculatát mindenképpen pozitív irányban befolyásolja.  

A területen megvalósítható a szelektív hulladékgyűjtés szervezése, az építés igénye miatt 
esetlegesen kivágott fák pótlása megtörténik. 

 

Beruházási nagyságrend és lehetséges források meghatározása 

A fejlesztés előzetesen tervezhető finanszírozási volumene nagyjából 300 millió forint. 

Pályázati forrásból való megvalósítása lehetséges. A pályázati konstrukció meghatározása a 
többi projektelem ismeretében lehetséges. 
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Szükséges előkészítési munkák 

A terveztetést el kell kezdenie az önkormányzatnak. Ezzel párhuzamosan meg kell találni 
azt a vállalkozói kört, amely az épület megvalósítását finanszírozni fogja (esetleg az 
önkormányzati finanszírozás mellett). A pályázat benyújtásához legalább az elvi építési 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése szükséges. 

A beruházás megvalósításához Fejlesztési Ingatlan Portfolió, Megvalósíthatósági 
Előtanulmány kidolgozása szükséges.  

 

A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 Szükséges Rendelkezésre áll 

Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti tervvel) X  

Engedélyezési terv X  

Kiviteli tervek X  

Hatósági engedélyek X  

Környezetvédelmi hatástanulmány X  

Speciális tervezési igény   

1. Táblázat: A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 

Szakemberigény 

Az projekt előkészítésbe tervező, gazdasági és menedzsment alvállalkozó partnerek 
bevonása szükséges. A fejlesztés lebonyolítására és üzemeltetésének megtervezése szükséges. 
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1.1.2 Bem téri közterület kialakítása 

A projekt háttere, a jelenlegi állapot leírása 

Érd város területén nagyon kevés a közösségi tér és a tervszerűen megvalósított parkolók 
száma. A közösségi terek és egyáltalán a közösség léte szükséges ahhoz, hogy kialakuljon az „érdi 
identitásuk”. A városban élő emberek jelentős része a várost csak a lakófunkció révén használja, 
minden egyéb köz-, vagy kereskedelmi funkciót Érden kívül vesz igénybe.  

Parkváros területén a Bem tér Iparos utcától északkeletre fekvő részén található igazi 
parkoló. A többi területen a parkolást a lakosság nem szervezetten, jellemzően a beépítetlen 
területeken oldja meg. A város parkolási rendeletének parkolóhely-megváltási részét az 
önkormányzat 2009 őszén elfogadta, várható, hogy új építésű ingatlanok esetében élni is fognak a 
rendelet által biztosított lehetőséggel.  

A Bem téren jelenleg nagy számú kereskedelmi egység működik, több lakás is található, 
melyek parkolási igényei nincsenek teljes mértékben biztosítva. A terület szomszédságában 
működő óvoda naponta kétszer jelentős mértékű személygépkocsi forgalmat bonyolít le, ennek 
infrastruktúrája sincs megoldva. A terület kihasználtsága szervezetlen és rendezetlen arcot mutat.  

 

A projekt célja és rövid leírása 

A projekt célja: Érd közterületeinek fejlesztése, közterület kialakítása és parkolók 
létrehozása révén. 

 

A Bem tér és környezete Érd Parkváros városrészének központi részét jelenti, közlekedési 
és kereskedelmi tekintetben. Az alközponti funkció akkor tud kiteljesedni, ha egy közösségi tér 
kerül kialakításra. A környezetében tervezett beruházások, fejlesztések révén a Bem tér déli oldala 
tűnik alkalmasnak a közterület kialakításához. 

A téren megépülő szolgáltatóház szervezett keretek közé szorítaná a tér jelenlegi 
szervezetlen arculatát, a létrejövő üzletekhez kapcsolódó mélygarázs ellátná az üzletek egy 
részének parkoló-igényét. Azonban a téren több felszíni parkolóhely is kialakítható lenne, mely a 
többi üzlet, szolgáltatás és közfunkció parkolóhely-igényét látná el. 

A tér kialakításának végleges formáját tervezők készítik el, azonban a funkciók 
meghatározását az önkormányzatnak kell elvégeznie. Meg kell határozni a parkolók számát, a 
kialakítandó zöldfelületek és sétányok méretét, valamint a kivágandó és pótlandó fák számát. 

 

A projekt részletei 

Az Iparos utca – Sóskúti út – Hegesztő utca által határolt területen kerülne 
kialakításra egy közterület és parkolók.  

A projekt célja a területen a városi funkciók erősítése az infrastruktúra fejlesztése révén. 
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2. Térkép: A Bem téri fejlesztési terület (szolgáltatóház és közterület kialakítása) 

 

A fejlesztési terület az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet által a közelmúltban épített 
épülettől a Sóskúti útig tart, a jelenlegi bekötő út területét is felöleli. Az épület elhelyezésére a 
terület északnyugati részén kerülne sor. A szolgáltatóház és a parkolók területen belüli 
elhelyezését a tervezőknek kell meghatározniuk. 

A fejlesztés során a parkolók akadálymentes módon kerülnek kialakításra, így a hátrányos 
helyzetű csoportok számára is lehetővé válik a szolgáltatások igénybe vétele. 

 

Indokoltság 

A közterületek kialakítása a városrész alközponti szerepét erősíti. A helyben lakók számára a 
lakhatóság és a közösség létrejöttének egyik lehetősége a közterültet, ahol sétány és parkolók is 
kialakításra kerülnek. A parkolók szükségességét a területen ma uralkodó állapotok mutatják be.  

A közterületek fejlesztése a városrehabilitáció egyik gyakran alkalmazott módszere. Érd 
esetében ennek központi szerepe van, hiszen a város fejlődése során nem jöttek létre olyan 
területek, amelyek a közösségi élet színtereiként működnek. 
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Várható, kézzelfogható, számszerűsíthető eredmények 

A tervezett beruházás működtetése jelenleg önkormányzati feladat, mely a lakosság részére 
ingyenesen igénybe vehető, a városi parkolási rendelet parkolódíjra vonatkozó részének hatályba 
lépése után fizetőssé válhat.  

 

A beruházáshoz kapcsolódó indikátorok az alábbiak: 

Kialakított zöldfelület nagysága (m2) 
Kialakított parkolóhelyek száma (db) 
Rokkantak részére kialakított parkolóhelyek száma (db) 
Telepített fák száma (db) 
 

Az üzemeltetés során alapvető indikátorok lesznek az alábbiak: 
Kapacitáskihasználtság (%) 
Parkolási díj fizetési kötelezettség esetén a realizált bevétel (Ft) 
 

Piaci igény 

Mivel közfunkció fejlesztéséről van szó, ezért piaci igény megfogalmazása nem lehetséges. 
Igény egyébként a lakosság részéről mindenképpen van a közterületre. Abban az esetben, ha a 
parkolás díjkötelessé válik, a piaci igény megfogalmazható. 

A közfunkciót erősíti, hogy a parkoló területe – rendezvények idején – lezárható, és így 
rendezvénytérként is funkcionálni tud. 

 

Versenytársak 

A parkolás jelenleg vagy nem burkolt felületen, vagy pedig burkolt, de nem kijelölt területen 
folyik. Amennyiben a parkolás ingyenesből fizetőssé válik, a szervezetten kialakított parkolók 
előnye (amennyiben a többi terület is fizetőssé válik) kimutatható lesz. Ugyancsak versenytárs lesz 
a közelben megépülő bevásárlóközpontok parkolója, de mivel azok a közparkolásra csak 
korlátozottan és illegálisan lesznek használhatók, ezért ezzel a területtel, mint versenytárssal nem 
kell foglalkozni. 

 

Célcsoport 

Közvetlen (elsődleges) célcsoport: a területen élő, vagy a szolgáltatásokat (kereskedelmi 
egységek, szolgáltatások, közfunkciók) a területen igénybe vevő személyek. Ugyancsak a 
célcsoportot alkotják a sétányt és a zöldterületet használó személyek. 

 

Felelősök 

Terveztetés és megalapozó tanulmányok elkészíttetése: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Előzetes tanulmányok elkészítése és tervezés: külső megbízott szakértő cég(ek), 
Pályázatkészítés, projekt-menedzsment: külső megbízott szakértő cég(ek), 
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Finanszírozás: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Építési kivitelezés: beruházó cég, 
Üzemeltetés: bérlő (üzemeltető) szervezet, cég. 

 

Lehetséges megvalósítási helyszínek 

A „c.” pontban mellékelt térképvázlatokon jelölt területen. A kialakított terülten belüli 
elhelyezést a tervezők határozzák meg.  

 

Regionális hatások (átfogó cél) 

Érd Város, mint a Budapesti agglomeráció délnyugati területének legjelentősebb szervező 
ereje, jelenleg centralizált képet mutat. A funkciók többsége a Városközpontban jelenik meg. Ez 
egy ekkora város esetében nem ideális. Mindenképpen fejleszteni kell a város alközponti 
területeit, amivel a városközpont terheltsége mérsékelhető. 

 

Környezeti hatás 

A szolgáltatás-fejlesztési beruházás környezeti hatásai pozitívak. A jelenleg szervezetlen, 
szemetes környezetet felváltja egy kiépített parkolókkal ellátott, szervezett környezet, ez a város 
arculatát mindenképpen pozitív irányban befolyásolja.  

A területen megvalósítható a szelektív hulladékgyűjtés szervezése, az építés igénye miatt 
esetlegesen kivágott fák pótlása megtörténik. 

 

Beruházási nagyságrend és lehetséges források meghatározása 

A fejlesztés előzetesen tervezhető finanszírozási volumene nagyjából 120 millió forint. 

Pályázati forrásból való megvalósítása lehetséges. A pályázati konstrukció meghatározása a 
többi projektelem ismeretében lehetséges. 

 

Szükséges előkészítési munkák 

A terveztetést el kell kezdenie az önkormányzatnak. A pályázat benyújtásához legalább az 
elvi építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése szükséges. 

A beruházás megvalósításához Fejlesztési Ingatlan Portfolió, Megvalósíthatósági 
Előtanulmány kidolgozása szükséges.  
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A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 Szükséges Rendelkezésre áll 

Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti tervvel) X  

Engedélyezési terv X  

Kiviteli tervek X  

Hatósági engedélyek X  

Környezetvédelmi hatástanulmány X  

Speciális tervezési igény   

2. Táblázat: A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 

Szakemberigény 

Az projekt előkészítésbe tervező, gazdasági és menedzsment alvállalkozó partnerek 
bevonása szükséges. A fejlesztés lebonyolítására és üzemeltetésének megtervezése szükséges. 
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1.1.3  M7-es autópálya lehajtó és az Iparos u. fejlesztése 

A projekt háttere, a jelenlegi állapot leírása 

Érd város egyik legjelentősebb kapuja az M7-es autópálya parkvárosi lehajtója, mely Érd 
egyetlen lehajtója. Ezen az úton érkezik Érd területére a legnagyobb közúti forgalom. A forgalom 
nagysága miatt a lehajtón, valamint az autópálya kanyarodó sávján gyakoriak a forgalmi dugók, és 
ez főleg az autópályán balesetveszélyt jelent. Az Iparos utcán átmenő forgalom a terület arculatát 
nagyban befolyásolja.  

 

A projekt célja és rövid leírása 

A projekt célja: az M7-es autópálya érdi lehajtójának fejlesztése. 

 

A Bem tér és környezete Érd egyik alközpontja, melynek közlekedési helyzete nem teszi 
alkalmassá e funkció ellátására. Ennek érdekében a közlekedés rendezése szükséges.  

A kulturált és biztonságos közlekedés megvalósítása az autópálya-lehajtójától a Sóskúti u. – 
Törökbálinti út – Iparos u. – Bajcsy-Zsilinszky u. kereszteződésig szükséges.  

 

A projekt részletei 

Az M7-es autópálya le- és felhajtójának, valamint az Iparos utca, mint rávezető út 
fejlesztése.  

A projekt célja az akcióterület közlekedési rendszerének fejlesztése. A fejlesztés több 
elemből áll össze: 

• az Iparos utca bővítése forgalmi sávokkal 

• a tervezett bevásárlóközpontok közúti kapcsolatainak megépítése 

• a Sóskúti u. – Törökbálinti út – Iparos u. – Bajcsy-Zsilinszky u. kereszteződésben 
körforgalom kialakítása. 
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2. Térkép: A közlekedésfejlesztéssel érintett terület 
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A fejlesztés megvalósításához az Iparos utca déli oldalán lévő üzletsor előtti járdák helyén 
kerül kialakításra a plusz egy-egy forgalmi sáv, a körforgalom kialakításhoz pedig a jelenleg 
beépítetlen területből is az úthoz kell csatolni bizonyos területeket. A szolgáltatóház és a 
közterület kialakításához is szükség van a meglévő bódésor bontására, mely tulajdonosa részben 
az önkormányzat és részben pedig a magánszféra tulajdonosai.  

 

Indokoltság 

A jelenlegi közlekedési helyzet a balesetveszély és a környezeti állapot terhelése miatt az 
akcióterületen szükséges. Az Iparos utca bővítése kapcsán az autópályáig húzódó szakaszán a 
szennyvízhálózat kiépítése, valamint a burkolat korszerűsítése is megtörténik. Az akcióterületen a 
belterületi utak minősége nem megfelelő, mindössze néhány út burkolt szilárd burkolattal. A 
közlekedés gerincét alkotó Iparos utca bár burkolt, minősége nem megfelelő. 

 

Várható, kézzelfogható, számszerűsíthető eredmények 

A tervezett beruházás megépíttetését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi.   

A beruházáshoz kapcsolódó indikátorok az alábbiak: 

Felújított útburkolat nagysága (m2) 
 

Piaci igény 

A városi és közfunkciót erősítő tevékenységre nemcsak piaci, hanem lakossági igény is van. 
Az akcióterület lakhatóságának javításához szükséges az áthaladó közúti forgalom szervezése és 
irányítása. Ennek az igénynek a kielégítését szolgálja a projektelem. 

 

Versenytársak 

A jelen projektelem esetén nem értelmezhető. 

 

Célcsoport 

Közvetlen (elsődleges) célcsoport: a területen élő, ide érkező, vagy áthaladó lakosság, 
akik elsősorban a közúti közlekedésben vesznek részt. 

 

Felelősök 

Terveztetés és megalapozó tanulmányok elkészíttetése: Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

Előzetes tanulmányok elkészítése és tervezés: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Finanszírozás: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Építési kivitelezés: beruházó cég, 
Üzemeltetés: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
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Lehetséges megvalósítási helyszínek 

A „c.” pontban mellékelt térképvázlatokon jelölt területen.  

 

Regionális hatások (átfogó cél) 

A fejlesztendő út az országos autópálya-hálózat része. Mint régiókat összekötő országos 
jelentőségű útról van szó, ennek fejlesztése mindenképpen kiemelt cél. 

 

Környezeti hatás 

A fejlesztési beruházás környezeti hatásai mindenképpen pozitívak. A szennyvízhálózat 
gerincvezetékének kiépítése a környezet állapotát javítja. A területen áthaladó forgalom szervezése 
a területen töltött időt rövidíti le, így a kibocsátott szennyezőanyag mennyisége csökken. Az 
útburkolat felújítása a szálló por és a zajszennyeződés mérséklését eredményezi.  

 

Beruházási nagyságrend és lehetséges források meghatározása 

A fejlesztés előzetesen tervezhető finanszírozási volumene nagyjából 1 600 millió forint. 

A finanszírozást a feladatot ellátó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek kell 
biztosítania. 

 

Szükséges előkészítési munkák 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a terveket elkészítette, az engedélyezés folyamatban 
van.  

A projektelem megvalósításához szükséges a tervezett bevásárlóközpontok beruházóival 
való egyeztetés. 

 

A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 Szükséges Rendelkezésre áll 

Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti tervvel)   

Engedélyezési terv X  

Kiviteli tervek X  

Hatósági engedélyek X  

Környezetvédelmi hatástanulmány X  

Speciális tervezési igény   

3. Táblázat: A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 

Szakemberigény 

A projekt előkészítését és megvalósítását a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi. 
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1.1.4 Bevásárlóközpont építése 

A projekt háttere, a jelenlegi állapot leírása 

Érd területén tervez bevásárlóközpontot építeni két jelentős áruházlánc, a Spar és a Lidl. 
Mindkét beruházó a Parkvárosi akcióterületen vásárolt ingatlanokat, az Iparos utca két oldalán. 

Parkváros területén egy Coop bolton kívül nincs nagyméretű áruház. Ezt a hiányt pótolhatja 
a két tervezett üzlet. 

 

A projekt célja és rövid leírása 

A projekt célja: Érd Parkvárosban bevásárlóközpontok építése. 

 

Érd közlekedésileg legfrekventáltabb helyén, az M7-es autópálya érdi lehajtója közelében 
tervez bevásárlóközpontot építeni a Spar és a Lidl. A területen hiány van a nagyáruházakban, a 
kereskedelmet a kis méretű boltok jellemzik.  

A meglévő keresletből szeretne egy részt megszerezni magának a két lánc. A Spar csak 
kisebb üzletekkel van jelen a városban, a Lidl pedig a közelmúltban nyitotta meg első üzletét 
Érden. Mindkét lánc a terjeszkedését tervezi az agglomerációban és ezen belül is elsősorban 
Érden. A város lakosságszáma és térszervező ereje indokolttá teszi a beruházások megvalósítását.  

 

A projekt részletei 

A Spar az ÉRD M7 Kft. révén az Aszfaltozó utca - Asztalos u. - Gépész u. - Iparos u. által 
határolt tömbben egy 15 000 m2-es kereskedelmi központ kialakítását tervezi. Az épületben a 
központi INTERSPAR áruház mellett kisebb üzletek is helyet kapnak és egy megállapodás 
alapján a város is hozzájut egy 540 m2-es területhez. A magánberuházásként megépülő 
bevásárlóközpont kialakításakor közel 1000 parkolóhely épül, részben mélygarázsban, részben 
pedig tetőparkolóban. Ez a parkolóépítés azonban a bevásárlóközpont célját szolgálja, a jelenleg 
is működő kereskedelmi, vendéglátó és egyéb létesítményeket csak áttételesen (ha mondjuk valaki 
az új parkolóban áll meg, és onnan átsétál a többi üzlethez). Ha a parkoló ingyenes lesz, akkor 
várhatóan a városi parkolásban is szerepet kap.  

Az Iparos utca másik oldalán a Lidl Magyarország Bt. tervezi áruház építését. Itt az áruház 
mellett várhatóan 120 férőhelyes nyitott parkoló épül.  
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3. Térkép: A bevásárlóközpontok tervezett területe  

 

A Spar beruházása érinti a jelenleg az Iparos utcában lévő autóbuszfordulót is. Így annak 
korszerűsítése és részbeni áthelyezése is megtörténik. A fejlesztést a Spar finanszírozza. 

 

Indokoltság 

A két áruházlánc terjeszkedési stratégiája alapján került meghatározásra a két 
bevásárlóközpont helyszíne. Az önkormányzat támogatja az építkezéseket, a Spar esetében a 
tulajdonában lévő ingatlanokat eladta az áruházlánc részére. 

 

Várható, kézzelfogható, számszerűsíthető eredmények 

A tervezett beruházás építése és működtetése a beruházó áruházlánc feladata.  

 

A beruházáshoz kapcsolódó indikátorok az alábbiak: 

Kialakított üzlettér nagysága (m2) 
Kialakított parkolóhelyek száma (db) 
Rokkantak részére kialakított parkolóhelyek száma (db) 
Kialakított zöldterület nagysága (m2) 
Létrehozott munkahelyek száma (fő) 
 

Az üzemeltetés során alapvető indikátorok lesznek az alábbiak: 
Az üzletsor kapacitáskihasználtsága (%) 
 
 
 

INTERSPAR 
LIDL 
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Piaci igény 

A területen a tervezett két bevásárlóközponton kívül más ilyen jellegű egység nem működik. 
A városrész kereskedelmi egységei között a kis méretű boltok jelenléte a domináns.  

 

Versenytársak 

A két bevásárlóközpont egymás számára versenytárs, azonban az eltérő minőségű és 
árfekvésű termékek inkább egymás kiegészítői. A jelenleg működő kereskedelmi egységek 
tevékenységi körét fedik az új, tervezett kapacitások, azonban a különböző méretű egységek 
megférhetnek egymás mellett. A bevásárlóközpontok mellett szól az alacsonyabb ár és az, hogy 
mindent egy helyen be lehet szerezni. A kisebb egységek mellett szól a személyes ismeretség, a 
magasabb fokú specializálódás és a minőségi termékek értékesítése. 

 

Célcsoport 

Közvetlen (elsődleges) célcsoport: a területen élő, vagy a kereskedelmi egységek 
szolgáltatásait (és az egyéb betelepülő szolgáltatásokat, közfunkciókat) a területen igénybe vevő 
személyek.  

 

Felelősök 

Terveztetés és megalapozó tanulmányok elkészíttetése: beruházók 
Előzetes tanulmányok elkészítése és tervezés: beruházók 
Finanszírozás: beruházók 
Építési kivitelezés: beruházók 
Üzemeltetés: beruházók, bérlők. 

 

Lehetséges megvalósítási helyszínek 

A „c.” pontban mellékelt térképvázlatokon jelölt területen. A fejlesztések helyszínéül 
szolgáló ingatlanokat a beruházók megvásárolták.  

 

Regionális hatások (átfogó cél) 

Az Érd Parkváros területén megvalósuló bevásárlóközpont projektek vonzáskörzete 
átnyúlik a város határain. Ennek oka részben a kedvező közlekedési helyzet, valamint az 
agglomeráció egyes településein mutatkozó funkcióhiány. A két beruházó erre a hatásra építhet. 

 

Környezeti hatás 

A beruházás környezeti hatásai megfelelőek. A megvalósuló bevásárlóközpont rendezett 
környezetet jelent, amely a város arculatát mindenképpen pozitív irányban befolyásolja. A máshol 
hasonló módon megvalósult beruházások estén a parkolókban a szelektív hulladékgyűjtés 
lehetősége is megtörtént és itt is ez várható. A Spar beruházás során korszerűsített autóbusz-
forduló, amely a városi tömegközlekedés egyik meghatározó alközpontja, a megújult 
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megjelenésével – és kulturált parkolóhelyek létrejöttével - több embert is a tömegközlekedés felé 
fordíthat és így hozzájárulhat a városi közlekedésben részt vevő személygépkocsik számának 
csökkentéséhez. 

 

Beruházási nagyságrend és lehetséges források meghatározása 

A fejlesztés előzetesen tervezhető finanszírozási volumenét a beruházók nem teszik 
publikussá. A finanszírozást teljes egészében a beruházó áruházláncok biztosítják. 

 

Szükséges előkészítési munkák 

Mindkét esetben az építési engedélyek megszerzése a következő feladat.  

 

A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 Szükséges Rendelkezésre áll 

Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti tervvel) X  

Engedélyezési terv X  

Kiviteli tervek X  

Hatósági engedélyek X  

Környezetvédelmi hatástanulmány X  

Speciális tervezési igény   

4. Táblázat: A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 

Szakemberigény 

Az projekt előkészítését a beruházók végzik. A helyi építési szabályozásnak való megfelelés 
és az engedély kiadásának ügyében a városi önkormányzat Főépítészi irodájával való konzultáció 
szükséges. 
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1.2 Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása 

A projekt háttere, a jelenlegi állapot leírása 

Érd város növekedése olyan gyors ütemben zajlott le (1949 – 16 444 fő, 2001 – 55 955 fő, 
2009 – 63 660 fő), hogy a közfunkciókat ellátó épületek korszerűsítésére az önkormányzatnak 
nem volt ideje, sem forrása.  

Az oktatási intézmények fejlesztése a közelmúltban kezdődött meg (Körösi Csoma Sándor 
Általános Iskola (2003-2005), Gárdonyi Géza Általános Iskola (2007-től), Szivárvány Óvoda Bem 
téri épülete 2009). A többi iskola a korabeli állapotban maradt, az infrastruktúrák (épület és 
eszközök tekintetében egyaránt) fejlesztése az érdi lakosság számára történő minőségi oktatás 
elérése érdekében kiemelt fontosságú. 

 

A projekt célja és rövid leírása 

A projekt célja: a Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása. 

A beruházási projekt során az általános iskola korszerűsítése történne meg, mely magában 
foglalja az épületek felújítását (energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés), az oktatással 
összefüggő eszközállomány korszerűsítését, valamint az iskolaudvar rehabilitációját.  

A cél az oktatási körülmények javítása és az érdi iskolai képzés minőségének emelése. Ez 
különösen jelentős egy olyan városban, ahol az emberek leginkább csak a lakófunkciót használják 
és a gyerekeiket az esetek jelentős részében Budapestre hordják iskolába. A település elhagyása 
már korai életkorban negatívan érinti az érdi identitástudatot, mely a felnőtt korban is 
meghatározza majd az emberek életét. Egy Érd méretű városban az oktatás színvonalának igen 
magasnak kell lennie. 

 

A projekt részletei 

A Teleki Sámuel Általános Iskola látja el a Parkvárosi terület alapfokú közoktatási ellátását. 
Az iskola tanulólétszáma 547 fő, a párhuzamos osztályok száma 2-3. Az iskola a COMENIUS 
2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program II. modell alapján minősített iskolaként működik. 
Az iskolában tagozatként emeltszintű idegennyelv oktatás folyik, mely angol, vagy német. Egy 
csoport számára 7-8. osztályban orosz oktatása is folyik. Az idegennyelvi osztályok városi 
beiskolázásúak.  
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4. Térkép: A Teleki Sámuel Általános Iskola területe  

 

Az iskola épülete a többszöri bővítés során a város egyik legnagyobb iskolájává nőtte ki 
magát. Azonban a bővítések a korszerűsítést nem eredményezték, így az iskola részeinek 
színvonala eltérő.  

A jelenlegi központi épület és a napközi is felújításra szorul.  

 

Indokoltság 

Az iskola épülete – az érdi általános iskolák többségéhez hasonlóan – felújításra szorul. Az 
oktatási intézmények állapota nem teszi lehetővé olyan magas szintű oktatás megvalósulását, 
amely a lakosságot arra ösztönözné, hogy a helyi iskolákba hordják gyermekeiket és ne 
Budapestre. A gyermekek esetében nem igazán jó megoldás, hogy már fiatal korukban kiemelik 
őket a lakókörnyezetükből. 

Az érdi identitás a város élhetőbbé válásának során alakul ki, melynek eléréséhez egyre több 
szolgáltatást kell biztosítani az érdi lakosok részére helyben. Ennek egyik eleme a közoktatás 
korszerűsítése. 

 

Várható, kézzelfogható, számszerűsíthető eredmények 

A beruházáshoz kapcsolódó indikátorok az alábbiak: 

Felújított épület nagysága (m2) 
Akadálymentessé tett épületek száma (db) 
 

Az üzemeltetés során alapvető indikátorok lesznek az alábbiak: 
Beiratkozott gyerekek száma (fő)  
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Piaci igény 

A parkvárosi városrészen a városi átlaghoz képest magasabb a gyermekek arány és 
alacsonyabb az idősebbeké. Ez a terület az, amelyre még mindig a legtöbb betelepülő érkezik, 
akik az esetek többségében gyermekes családok. Ha csak Parkváros területét nézzük, akkor 
önállóan is megjelenik az igény a szolgáltatás iránt, azonban mivel a nyelvi képzések tekintetében 
az iskola város beiskolázású, ezért a város többi részéről is járnak ide gyerekek. 

 

Versenytársak 

A területi beiskolázási rendszer alapvetően kizárja a versenyhelyzetet, ettől csak a városi 
beiskolázású speciális képzések esetén van eltérés. A város iskolái – külön-külön sajátos – 
specializációval rendelkeznek, így nem jelentenek egymásnak konkurenciát. Azonban az oktatási 
színvonala meghatározza az iskolák iránti érdeklődést. A magasabb színvonalon működő iskolák 
előnyben vannak a többiekkel szemben. 

 

Célcsoport 

Közvetlen (elsődleges) célcsoport: a városban élő, iskoláskorú gyerekek és azok a 
lakosok, akik a következő időszakban az érdi általános iskolai ellátást igénybe veszik gyermekeik 
révén. 

 

Felelősök 

Terveztetés és megalapozó tanulmányok elkészíttetése: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Előzetes tanulmányok elkészítése és tervezés: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megbízásából külső megbízott szakértő cég(ek), 

Pályázatkészítés, projekt-menedzsment: külső megbízott szakértő cég(ek), 
Finanszírozás: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Építési kivitelezés: beruházó cég, 
Üzemeltetés: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
 

 

Lehetséges megvalósítási helyszínek 

A „c.” pontban mellékelt térképvázlatokon jelölt területen. Az átalakítás pontos részleteit a 
tervezők határozzák meg.  

 

Regionális hatások (átfogó cél) 

Érd városi funkcióhoz hozzá tartozik a megfelelő oktatási infrastruktúra biztosítása. Ez 
hozzájárul Érd városi pólussá és mikrotérségi központtá válásához egyaránt.  
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Környezeti hatás 

Az iskola épületének korszerűsítése az épületek fenntartási költségeinek csökkenését 
eredményezi. Az energetikai korszerűsítés a nyílászárók cseréjével, az épület szigetelésével és a 
fűtési rendszer korszerűsítésével valósul meg. Ezáltal a fenntartónak alacsonyabb mértékű költség 
biztosítása válik szükségessé.  

A fejlesztés során az iskola területén a szelektív hulladékgyűjtés szervezése is 
megvalósítható és az iskola udvarán parkosítás is szükséges. Ezzel a terület arculata is 
megváltozik. 

 

Beruházási nagyságrend és lehetséges források meghatározása 

A fejlesztés előzetesen tervezhető finanszírozási volumene nagyjából 1 500 millió forint. 

Pályázati forrásból való megvalósítása lehetséges. A pályázati konstrukció meghatározása a 
többi projektelem ismeretében lehetséges. A jelenlegi pályázati rendszerben elérhető támogatási 
intenzitás a 90%-ot is elérheti. 

 

Szükséges előkészítési munkák 

A terveztetést el kell kezdenie az önkormányzatnak. A pályázat benyújtásához legalább az 
elvi építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése szükséges. 

 

A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 Szükséges Rendelkezésre áll 

Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti tervvel) X  

Engedélyezési terv X  

Kiviteli tervek X  

Hatósági engedélyek X  

Környezetvédelmi hatástanulmány X  

Speciális tervezési igény   

5. Táblázat: A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 

Szakemberigény 

Az projekt előkészítésbe tervező, gazdasági és oktatási szakemberek bevonása szükséges.  
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1.3 Parkvárosi Közösségi Ház és környezetének revitalizációja 

A projekt háttere, a jelenlegi állapot leírása 

Érd város lakosságszáma olyan gyorsan nőtt, hogy a közfunkciókat ellátó épületek 
korszerűsítésére, fejlesztésére az önkormányzatnak nem volt sem ideje, sem forrása. A 
városfejlesztés ennek a szempontnak a fejlesztését nem tartotta kiemelt fontosságúnak. 

Ebbe a csoportba tartoznak a közoktatási és közművelődési intézmények is. A városi 
művelődés szervezője a Parkvárosi akcióterületen található a Szepes Gyula Művelődési Központ 
Parkvárosi Közösségi Háza. A közösségi házban működik a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Parkvárosi Fiókkönyvtára is. A Fiókkönyvtár 7-8000 kötettel működik, együttműködése a közeli 
óvodával és iskolával kielégítő.  

Az épület állapota nem megfelelő, minőségi szolgáltatás nyújtására nem alkalmas. A ház 
parkjában található szovjet emlékmű elhelyezésének és szükségességének kérdésében a lakosság 
megosztott. 

 

A projekt célja és rövid leírása 

A projekt célja a város azon céljának elérése, hogy Érd legyen a szabadidő bázisa és 
megfelelő életminőséget biztosító, lakható város. Ezen kívül városi szintű cél a közintézmények 
állapotának javítása. 

A beruházási projekt során a Közösségi Ház épületének és parkjának revitalizálása történne 
meg, és a fejlesztés révén minőségi szolgáltatások nyújtására alkalmas intézmény alakul ki, amely 
hozzájárul a helyi lakosság kulturális igényeinek kielégítéséhez.  

 

A projekt részletei 

A projekt részeként felújításra kerül a Parkvárosi Közösségi Ház épülete. A felújítás során a 
nyílászáró cseréje, az épület szigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése ugyanúgy megvalósul, 
mint az épület akadálymentesítése. Az épületben a kor igényeinek megfelelően a belső szerkezet is 
átalakításra kerülhet a tervezett és beköltöző funkcióknak megfelelően. Érden igény van egy 
mozihelyiség kialakítására, amely filmklubként is működhetne.  
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5. Térkép: A Parkvárosi Közösségi Ház területe 

 

Az épület kertje is felújításra szorul. A jelenlegi faállomány – jellegének megtartása – pótlása 
és a zöldfelület rendbetétele elengedhetetlen. A terület jelenleg szervezetlen formában 
parkolóként is funkciónál. A felújítás során közösségi terület kialakítása valósulhat meg, mely 
parkként is funkcionálhatna. A háborús emlékmű elhelyezését a rehabilitált területen a 
tervezőknek kell meghatározniuk. 

 

Indokoltság 

A Közösségi Ház épületének állapota nincs összhangban azzal a programkínálattal, ami az 
épületben elérhető. A park az akcióterület legnagyobb zöldfelülete, mely jelenleg parkolóként 
funkcionál.  

Érd egyik problémája a közösségi épületek állapotának nem megfelelősége. Így a helyben 
elérhető szolgáltatások minősége sem lehet megfelelő, ezért ezeket a lakosság a városon kívül 
veszi igénybe. A szolgáltatások minőségének javítása helyben tarthatja a lakosságot, és 
hozzájárulhat az érdi identitás erősítéséhez. 
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Várható, kézzelfogható, számszerűsíthető eredmények 

A beruházáshoz kapcsolódó indikátorok az alábbiak: 

Felújított épület nagysága (m2) 
Akadálymentessé tett épületek száma (db) 
Kialakított zöldterületek nagysága (m2) 
 

Az üzemeltetés során alapvető indikátorok lesznek az alábbiak: 
Programokon részt vevők száma (fő) 
Elérhető új szolgáltatások száma (db) 
 

Piaci igény 

A helyi lakosságnak van igénye a kulturális szolgáltatásokra. A jelenlegi kulturális hálózat 
rendezvényein jelentős számban vesznek részt, azonban a minőségi programokat inkább 
Budapesten veszik igénybe.  

 

Versenytársak 

A kulturális funkció ellátása tekintetében a közösségi háznak Érden nincs versenytársa, 
hiszen az összes közösségi ház a városi rendszerben működik. A versenytársak így a budapesti 
kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézmények. 

 

Célcsoport 

Közvetlen (elsődleges) célcsoport: a városrészben és a városban élő lakosság.  

 

Felelősök 

Terveztetés és megalapozó tanulmányok elkészíttetése: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Előzetes tanulmányok elkészítése és tervezés: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megbízásából külső megbízott szakértő cég(ek), 

Pályázatkészítés, projekt-menedzsment: külső megbízott szakértő cég(ek), 
Finanszírozás: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Építési kivitelezés: beruházó cég, 
Üzemeltetés: Szepes Gyula Művelődési Központ. 
 

 

Lehetséges megvalósítási helyszínek 

A „c.” pontban mellékelt térképvázlatokon jelölt területen. Más helyszín csak új építés 
esetén jöhetne szóba.  
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Regionális hatások (átfogó cél) 

Érd városi funkcióhoz hozzá tartozik a megfelelő kulturális infrastruktúra biztosítása. Ez 
hozzájárul Érd városi pólussá és mikrotérségi központtá válásához egyaránt.  

 

Környezeti hatás 

A projekt környezeti hatása egyértelműen pozitív. A Közösségi Ház épületének 
korszerűsítése az épületek fenntartási költségeinek csökkenését eredményezi. Az energetikai 
korszerűsítés a nyílászárók cseréjével, az épület szigetelésével és a fűtési rendszer 
korszerűsítésével valósul meg. Ezáltal a fenntartónak alacsonyabb mértékű költség biztosítása 
válik szükségessé. Az épület külső átalakítása és a parkjának helyreállítása városkép javulását 
eredményezi. 

 

Beruházási nagyságrend és lehetséges források meghatározása 

A fejlesztés előzetesen tervezhető finanszírozási volumene nagyjából 300 millió forint. 

Pályázati forrásból való megvalósítása lehetséges. A pályázati konstrukció meghatározása a 
többi projektelem ismeretében lehetséges. A jelenlegi pályázati rendszerben elérhető támogatási 
intenzitás a 85%-ot is elérheti. 

 

Szükséges előkészítési munkák 

A terveztetést el kell kezdenie az önkormányzatnak. A pályázat benyújtásához legalább az 
elvi építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése szükséges. 

 

A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 Szükséges Rendelkezésre áll 

Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti tervvel) X  

Engedélyezési terv X  

Kiviteli tervek X  

Hatósági engedélyek X  

Környezetvédelmi hatástanulmány X  

Speciális tervezési igény   

6. Táblázat: A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 

Szakemberigény 

Az projekt előkészítésbe tervező, gazdasági és kulturális szakemberek bevonása szükséges.  
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1.4 Belterületi úthálózat fejlesztése 

A projekt háttere, a jelenlegi állapot leírása 

Érd belterületei úthálózata jelentős részben nem rendelkezik szilárd burkolattal. Ez 
bizonyos városrészekre különösen jellemző és ezek közé tartozik Parkváros is. A városrészben a 
fő közlekedési útvonalakon kívül az úthálózat gyenge minőségű. Ez nem szolgálja a helyben élő 
lakosság érdekeit, és rontja a terület komfortfokozatát.  

 

A projekt célja és rövid leírása 

A projekt célja a város lakhatóságának fokozása érdekében a belterületi úthálózat jelentős 
részének szilárd burkolattal való ellátása.  

Az akcióterület belterületi úthálózatának elemeit priorizálni kell – és a források szűkössége 
miatt – több ütemben megvalósítható útfejlesztési program indítása szükséges.  

 

A projekt részletei 

Az akcióterület 0,445 ha-os területén mindössze a Sóskúti u., a Törökbálinti u., az Iparos u., 
a Bajcsy-Zsilinszky u., a Szovátai u., az Aknász u. és a Fűtő u. egy része rendelkezik szilárd 
burkolattal. A többi út burkolata szórt köves burkolattal, vagy burkolat nélküli. 

 
6. Térkép: A Parkvárosi akcióterület 
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Indokoltság 

Az akcióterületen olyan alacsony a szilárd burkolatú utak aránya, hogy az már a lakhatósági 
feltételeket is negatívan érinti. A városrésznek van olyan lakóhelye, amelytől legközelebb másfél 
km távolságra található szilárd burkolatú út.  

A nem megfelelő úthálózat sok tényezőre van negatív hatással. Ezek között szerepel a 
területen lévő lakások árának alakulása, a személygépkocsi-állomány fokozott meghibásodása, 
valamint az időszakosan előforduló időjárási események (hóesés, zápor) esetén a lakások 
megközelíthetetlensége. Száraz időben pedig jelentős a közlekedés által okozott porszennyezés 
mértéke. 

 

Várható, kézzelfogható, számszerűsíthető eredmények 

A beruházáshoz kapcsolódó indikátorok az alábbiak: 

Szilárd burkolattal ellátott belterületi utak nagysága (m2) 
 

Igény 

A szolgáltatásra elsősorban közösségi igény jelentkezik, azonban az úthálózat megfelelő 
minősége esetén a terület belső tömbjeiben is várható új kereskedelmi-szolgáltató egységek 
megjelenése. 

 

Versenytársak 

Nem értelmezhető a projektelem esetében. 

 

Célcsoport 

Közvetlen (elsődleges) célcsoport: a városrészben és a városban élő lakosság, valamint a 
lakosság által igénybe vett szolgáltatások nyújtói. 

 

Felelősök 

Terveztetés és megalapozó tanulmányok elkészíttetése: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Előzetes tanulmányok elkészítése és tervezés: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megbízásából külső megbízott szakértő cég(ek), 

Pályázatkészítés, projekt-menedzsment: külső megbízott szakértő cég(ek), 
Finanszírozás: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Építési kivitelezés: beruházó cég, 
Üzemeltetés: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény. 
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Lehetséges megvalósítási helyszínek 

A „c.” pontban mellékelt térképvázlatokon látszik a kijelölt akcióterület, azonban a 
fejlesztés nem állhat meg a meghatározott határokon, az egész városrészt érintenie kell.   

 

Regionális hatások (átfogó cél) 

Érd városi pólussá válásához szükséges az infrastruktúra fejlesztése, valamint az urbánus 
életszínvonal emelése. A város akkor tudja kiteljesíteni térszerkezeti szerepét, ha a szolgáltatások 
mellett rendelkezik a megfelelő infrastruktúrával is. Ennek egyik eleme az úthálózat fejlesztése. 

 

Környezeti hatás 

A projekt környezeti hatása egyértelműen pozitív. Az utakon közlekedő autósok hamarabb 
át tudnak haladni a területen, így csökken a károsanyag-kibocsátásuk és az üzemanyag-fogyasztás 
is. Az útépítés után csökken a forgalom által okozott por és zajszennyeződés is. 

 

Beruházási nagyságrend és lehetséges források meghatározása 

A fejlesztés előzetesen tervezhető finanszírozási volumene nagyjából 300 millió forint. 

Pályázati forrásból való megvalósítása lehetséges. A jelenlegi pályázati rendszerben elérhető 
támogatási intenzitás a 50%-ot is elérheti. 

 

Szükséges előkészítési munkák 

A terveztetést el kell kezdenie az önkormányzatnak. A pályázat benyújtásához legalább az 
elvi építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése szükséges. 

 

A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 Szükséges Rendelkezésre áll 

Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti tervvel) X  

Engedélyezési terv X  

Kiviteli tervek X  

Hatósági engedélyek X  

Környezetvédelmi hatástanulmány X  

Speciális tervezési igény   

7. Táblázat: A szolgáltatásbővítés elvégzéséhez szükséges előkészítési munkák 

 

Szakemberigény 

Az projekt előkészítésbe tervező, gazdasági és műszaki szakemberek bevonása szükséges. 
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2 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, 
JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 

2.1 Az akcióterület kijelölése 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia V. fejezete tartalmazza az akcióterületek lehatárolását, 
amelyben a Parkvárosi alközpont területe az 1. számú akcióterület. Az akcióterületet a Bányász u. 
– Kovács u. – Szénégető u. – M7 – Simító u. – Törökbálinti út – Szilfa u. – Nyírfa u. – Egervári 
u. – Szendrői u. – M7 – Gépész utca határolja. Az akcióterület területe 0,445 ha. A területen 947 
fő él, a városi lakosság 1,67%-a. 

A Városfejlesztési Stratégia a Parkvárosi Akcióterület fejlesztésének fontosságát a 
Városközponti mögé, második helyre sorolja. A Parkváros városrész stratégiai fejlesztési célja 
minőségi lakókörnyezet és szolgáltató alközpont kialakítása. A városrész területén pontszerűen 
elhelyezkedő, nem telepszerű veszélyeztetett szegregálódó területek találhatók, azonban ezek az 
Akcióterülettől távol vannak. Kiemelt feladat a szegregációs folyamatok megállítása és a 
szegregátum kialakulásának megelőzése. 

Az akcióterületi terv az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) célrendszerére és 
stratégiájára, valamint a Batthyány Programban foglaltakra támaszkodik. A dokumentumok 
közötti összhang, illeszkedés alapkövetelmény, amely Érd esetében teljes egészében meg is 
valósul. 
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7. Térkép: Az akcióterületek elhelyezkedése a város területén 
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8. Térkép: Az akcióterület lehatárolása 

 

A Parkvárosi alközpont akcióterület kizárólag Parkváros városrészt érinti. Az akcióterület 
fejlesztése révén – a Városközponti terület mellett – egy olyan alközpont jöhet létre, amely 
részben tehermentesíti a központi terülteket (közlekedés és funkció tekintetében is), és a 
közösségi életet szervező üzleti, kereskedelmi, oktatási központként funkcionál.  

 

2.2 Az akcióterület jogosultságának igazolása 

Az akcióterület jogosultságának igazolása a KMOP-2009-5.2.1/B. – Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében pályázat útmutatója 
alapján készült. 

 

Az útmutató szerint a városrehabilitációs akcióterület kijelölésekor az akcióterületnek az 
alábbi számszerű minimum kritériumoknak kell megfelelniük: 

• Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe. 
• Az akcióterület belterületen van. 
• Minden beavatkozás az akcióterületen történik és az akcióterületi fejlesztés elemei 

egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. 
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A városrehabilitációs akcióterület magába foglal alközponti akcióterület esetén, 10 000 fő 
feletti városokban 

• minimum 2 db közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézményt 
• minimum 6 db kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti 

szolgáltatóegységet. 

 
Jogosultsági kritérium Minimum 

érték 
Akcióterületen 

található 
Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmény 2 11 
Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti 
szolgáltatóegység 6 68 

8. Táblázat: Jogosultsági kritériumok 

 

 
9. Térkép: Közösségi funkciók az akcióterületen 

1. Szivárvány Óvoda 
2. Családok Átmeneti Otthona 
3. Parkvárosi Közösségi Ház 

(Fiókkönyvtár) 
4. Gyermekorvosi Rendelő 
5. Állatorvosi rendelő 

6. Teleki Sámuel Általános Iskola 
7. Körzeti Megbízotti Iroda (rendőrség) 
8. Posta 
9. Háziorvosi Rendelő 
10. Gyógyszertár 
11. Egervári Óvoda 

1
2

3, 4 

5 

6, 7, 8 9, 10 

11 
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3 HELYZETELEMZÉS 

Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzésénél a tanulmány készítője a 2007-ben kiadott 
és 2009 januárjában javított Városrehabilitációs kézikönyvben előírt útmutatásokat és 
adatszükségleti előírásokat vette alapul. 

 

Az elemzéshez szükséges adatok egyrészt a KSH-tól (2001. évi Népszámlálás, 2007. évi 
statisztikai adatok), másrészt a helyi önkormányzat különböző ügyosztályaitól kerültek 
beszerzésre. A helyzetelemzési rész egzakt elkészítése érdekében a tanulmány készítője a fentiek 
mellett felkereste a Városi Rendőrkapitányságot, az Ipartestületet és a helyi vállalkozásokat az 
adatok beszerzése érdekében.  

 

Az akcióterületi szintű adatok tekintetében csak a 2001-es népszámlálás adatai állnak 
rendelkezésre, azonban egyéb adatok esetén a KSH legfrissebb adatai kerülnek bemutatásra. 

 

3.1 A szabályozási terv akcióterületi vonatkozásai 

Az akcióterület érvényes szerkezeti, szabályozási tervvel és Helyi Építési Szabályzattal 
rendelkezik, amelynek építési övezetei megfelelő keretet adnak a fejlesztési igényeknek. A tervben 
szabályozott közterületi rendszer a programban foglalt közterületi fejlesztéseknek is elengedő 
teret ad. 

Az akcióterület Szerkezeti Terv szerinti terület-felhasználása vegyes képet mutat. A terület 
egy része kisvárosias lakóterület (többségében szabadonálló beépítésű kertvárosias lakóterület, 
kisebb részt pedig oldalhatáros beépítésű kertvárosias lakóterület), másik jelentősebb része pedig 
lakó-jellegű meglévő vegyes terület, intézmény-jellegű meglévő és tervezett vegyes terület, 
valamint városközponti intézmények meglévő és tervezett vegyes területei kategóriába esik.   

Az Akcióterületi tervben szereplő fejlesztések megvalósítása a rendezési tervben szereplő 
módon történik, a terv módosítására nincs szükség. Korrekciók a beruházási elemek tervezése 
során merülhetnek fel.  

Jelenleg folyamatban van az Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére 
vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv egyeztetési anyagának lakossági és helyi 
szakmai egyeztetése. A módosítás tartalmazza fejlesztések szükséges – jelenleg beazonosított – 
módosításait. 
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3.2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 

3.2.1 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek a városban 

Beavatkozás célja, rövid tartalma Támogatás összege 
(Ft) 

Dátum Önrész 
(Ft) 

Kiíró 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
felújítása /folyamatban van/ 

250.000.000 2007-2009 485.516.581 NFÜ 

Érd, Bajcsy-Zsilinszky és Riminyáki 
út Törökbálinti úttól a Diósdi útig 
terjedő szakaszának szilárdburkolat-
felújítása 

25.041.682 
24.958.283 

2005- 
2006 

64.999.955 KMRFT 

Az EuroVelo kerékpárút-hálózat érdi 
szakaszának kiépítése (a Budaörsi 
Kistérség Többcélú társulása által 
benyújtott pályázat keretében) 

67.000.000 2006- 
2008 

67.000.000 GKM 

Bodzafa téri játszótér kiépítése 1.900.000 2003 1.050.000 GYISM 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola rekonstrukciója és tornaterem 
építése 

550.000.000 2003- 
2004 
2005 

20.000.000 
40.000.000 
40.000.000 

BM 

Szövő utca kialakítása 98.494.000 2003 17.000.000 ProRégió 
Gazdatiszti ház felújítása 10.000.000 2003 10.000.000 ProRégió 
Vadlúd utca - Kossuth Lajos utca 
szilárd burkolatának felújítása 

32.061.142 2006-2007 87.436.321 KMRFT 

Diósdi út Aba utcától Balatoni útig 
tartó szakasza szilárd burkolatának 
felújítása 

17.000.000 2007-2008 93.568.429 KMRFT 

Bagoly utca szilárd burkolatának 
felújítása (Fehérvári út és Kossuth 
Lajos u. között) 

11.121.840 2008 40.350.644 KMRFT 

Bem téri alközpont kialakításának 
terve 

6.800.000 2002 2.164.628 ProRégió 

Érd, Ófalu illegális hulladéklerakó 
felszámolása 

5.000.000 2008 5.713.546 KvVM 

A védett Fundoklia-völgy és 
közvetlen környéke kitakarítása, 
őrzése és tisztántartása a terület 
megóvása és ökoturisztikai fejlesztés 
céljából 

4.640.000 Folyamatban 1.000.000 KvVM 

Érd, Erzsébetváros vízrendezése 597.144.000 Folyamatban 66.350.000 NFÜ 
Érd Emeltszintű Kistérségi 
Járóbetegszakellátó Központ 
kialakítása 

1.320.167.360 Folyamatban 148.857.000 NFÜ 

Béke tér 5. sz. alatti lakóépület 
energiatakarékos felújítása 

18.000.000 Ft állami 
támogatás + 
18.000.000 Ft 
önkormányzati 
támogatás 

2007 41.132.547  
Társasház 
önrésze 

OLÉH 
Érd Város

Béke tér 7. sz. alatti lakóépület 
energiatakarékos felújítása 

30.000.000 Ft állami 
támogatás + 
30.000.000 Ft 
önkormányzati 

2007 69.596.000 
Társasház 
önrésze 

OLÉH 
Érd Város
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támogatás 
Béke tér 3. sz. alatti társasház  37.500.000 Ft 

önkormányzati 
támogatás (állami 
támogatásról szóló 
döntés folyamatban) 

Beruházás még 
nem kezdődött 

el 

37.500.0001 Ft 
Társasház 
Önrésze 

OLÉH 
Érd Város

Béke tér 4. sz. alatti társasház 19.602.841 Ft  
önkormányzati 
támogatás (állami 
támogatásról szóló 
döntés folyamatban) 

Beruházás még 
nem kezdődött 

el 

19.602.841 Ft 
Társasház 
Önereje 

OLÉH 
Érd Város

Esküdt-Felvigyázó-Elnök-
Vörösmarty u. (Szabadság tértől a 
Kossuth L. utcáig tartó szakasz) 
szilárd burkolatának felújítása 

25.000.000  Ft pályázati 
támogatás 

 29.177.911 Ft 
önkormányzati 
önerő 

 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
szervezetfejlesztése 

45.000.000  Ft pályázati 
támogatás 

Folyamatban 5.000.000 Ft 
önkormányzati 
önerő 

ÁROP 

9. Táblázat: Az elmúlt évek városrehabilitációs célú fejlesztései Érd területén1 

 

OM - Oktatási Minisztérium, KMRFT- Közép-Magyarországi Regionális fejlesztési tanács, GKM – Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 

GYISM – Gyermek és Ifjúsági Sport Minisztérium, BM – Belügyminisztérium, OLÉH – Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 

 

3.2.2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek az akcióterületen –  

Beavatkozás célja, rövid 
tartalma 

Támogatás összege Dátum Önrész kiíró 

Érd, Bajcsy-Zsilinszky és 
Riminyáki út Törökbálinti úttól 
a Diósdi útig terjedő 
szakaszának szilárdburkolat-
felújítása 

25.041.682 

24.958.283 

2005- 

2006 

64.999.955 KMRFT 

Bem téri alközpont 
kialakításának terve 

6.800.000 2002 2.164.628 ProRégió 

10. Táblázat: Az elmúlt évek támogatott városrehabilitációs célú fejlesztései az akcióterületen2 

 

A támogatott projekteken kívül az akcióterületen magánfinanszírozású fejlesztések is 
megvalósultak.  

A Bem téren egy üzletház került kialakításra, melynek alsó szintjén az Érd és Vidéke 
Takarékszövetkezet kirendeltsége található, mellette kisebb üzletek, a felső szinteken pedig 
lakások. Az épület átadása 2008 végén történt meg. 

                                                 
1 Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
2 Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Az önkormányzat finanszírozta a Bem téri Szivárvány Óvoda felújítását.  

 

Összefoglalás 

A település parkvárosi akcióterületén napjainkra egy rendezetlen városi környezet alakult ki. 
A terület jelenlegi beépítése és hasznosítása alacsony építészeti színvonalat képvisel, a Parkvárosi 
városrész és a város északi területének szíve kialakulatlan. A településrendezési tervek is kiemelt 
fejlesztési területként kezelik a térséget, mely szintén a települési alközpont (intézmények, 
közterületek, parkok, stb.) fejlesztését tűzik ki célul. 

A hosszú évek óta fennálló kedvezőtlen helyzet megváltoztatásának szándéka a város 
vezetése részéről kimutatható. A terület felértékelődése és színvonalas átalakulásának első 
állomásaként átadásra került az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet épülete, és a közeli óvoda is 
felújításra került.  

A közösségi célú épületek és a belterületi utak minősége nem megfelelő. Az igazi 
alközponti szerep betöltése érdekében a terület fejlesztése szükséges.  
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3.3 Az akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek 
bemutatása, problémák feltárása 

3.3.1 Demográfiai helyzet 

Lakónépesség kor szerinti megoszlása

17,7%

19,8%

65,3%

63,2%

17,0%

17,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Érd összesen

Parkváros

0‐14 évesek 15‐59 évesek 60‐X évesek
 

1. Diagram: Lakónépesség kor szerinti megoszlása 

 

A 2001-es népszámlálási adatok szerint Parkváros akcióterületen élt Érd város lakosságának 
1,67%-a, összesen 947 fő. Az akcióterület népsűrűsége 2 128 fő/km2 volt, ami jóval meghaladta a 
város (934 fő/km2) és a városrész értékét. 2009-re a lakónépesség száma 669 főre csökkent, ami a 
területre tervezett bevásárlóközpont építéssel függ össze. Az Aszfaltozó u. – Gépész u. – 
Asztalos u. – Iparos u. tömbben a SPAR építkezés kapcsán a beruházó felvásárolta az 
ingatlanokat és lebontotta azokat. Hasonló folyamat zajlott az Iparos u. – Kádár u. – Simító u. - 
Törökbálinti u. közben. A csökkenő (2009-ben 1503 fő/km2) ám magas népsűrűség bizonyítja az 
alközponti szerepkört, de nem éri el a Városközponti terület népsűrűségét (4 100 fő/km2). A 
területen magas a kereskedelmi, közlekedési és közösségi funkciójú ingatlanok aránya.  
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Lakónépesség kor szerinti megoszlása

20%

63%

17%

0‐14 évesek 15‐59 évesek 60‐X évesek

 
2. Diagram: Lakónépesség kor szerinti megoszlása 

 

A korösszetétel tekintetében az aktív korú lakosság aránya 2001-ben 2,1%-kal volt 
alacsonyabb a városi átlagnál, azonban 2009-re az akcióterületi arány kedvezőbbé vált a városinál. 
A 14 éven aluli, valamint az 59 éven felüliek aránya az akcióterületen némileg kedvezőtlenebb 
képet mutat a városi átlagnál. (Forrás: KSH 2001. évi Népszámlálás, Önkormányzati 
adatszolgáltatás, 2009) Az akcióterület M7-es autópályától északra fekvő része köz- és 
kereskedelmi funkció nélküli terület, jelentéktelen az átmenő-forgalom, így ideális a családok 
számára. 

     
Mutató megnevezése Érd összesen 

2001 
Parkvárosi 

Akcióterület 
2001 

Érd 
összesen 

2009 

Parkvárosi 
Akcióterület 

2009 
Állandó népesség száma (fő) 55 955 914 63 660 653 
Lakónépesség száma (fő) 56 567 947 64 194 669 
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%) 17,7% 19,8% 15,6% 13,9% 
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%) 65,3% 63,2% 64,6% 64,4% 
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%) 17,0% 17,1% 19,8% 21,7% 
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

23,3 22,2   

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

14,1 14,9   

11. Táblázat: Demográfiai adatok, Érd, 2001 

 

A fenti táblázat adataiból leolvasható, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettségűek 
aránya 1,1%-kal a városi átlag alatt van, azonban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 
0,8%-kal  magasabb a városi átlagnál. 
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3.3.2  Gazdasági helyzet 

A Parkvárosi Akcióterület a város egyik kereskedelmi, szolgáltatási és közösségi központja. 
A gazdasági élet szereplői közül a tercier szektor képviselői vannak jelen a területen, elsősorban 
szolgáltatások és kereskedelem révén. 

 

Az alközpont területén a kereskedelmi és szolgáltatató egységek viszonylag koncentráltan 
jelennek meg. A Bajcsy-Zsilinszky utca – Iparos utca tengelyen összpontosul a gazdasági élet. 
Ehhez a tengelyhez kapcsolódik a Sóskúti utca és a Szovátai utca. Az akcióterület egyéb területei 
kizárólag lakó funkcióval rendelkeznek és elvétve található ezeken a területen egy-egy gazdasági 
funkció. 

 

A területen működő vállalkozások jellemzően kereskedelemmel foglakoznak. Magas az 
élelmiszerkereskedelmi üzletek és az autókereskedések – és ehhez kapcsolódó szerviz, alkatrészek, 
egyéb szolgáltatások – száma. Az egyéb szolgáltatások, kereskedelmi egységek száma arányban áll 
a szolgáltatásokat igénybe vevő akcióterületi és városrészi lakosság számával. 

 
Mutató megnevezése Akcióterület 

2009 

Kereskedelmi egységek száma 62 
Vendéglátó egységek száma 6 
Szálláshely férőhelyei 20 
Irodaépületek száma 0 
12. Táblázat: Gazdasági adatok, saját felmérés 

 

Az akcióterület gazdasági helyzetét kizárólag a kereskedelmi funkciók jellemzik. Az 
akcióterület kereskedelmi, szolgáltatási szempontból mennyiségi tekintettben alapvetően ellátott, 
ugyanakkor részben a sűrűség és a minőségi igények kiszolgálása tekintetében még vannak 
hiányosságai. Az üzletek jelentős része – elsősorban a Bem téren – nem megfelelő minőségű 
épületben működik, a minőségi szolgáltatásról így nem lehet beszélni. Azonban a helyi népességet 
csak az épületek és a környezet fejlesztésével lehet a szolgáltatások helyben való igénybe vételére 
motiválni.  

A gazdaságfejlesztési lehetőségek másik ágát a turizmus jelentheti. E tekintetben az 
akcióterület és Érd Városa sem rendelkezik sem kellő számú idegenforgalmi vonzerővel, sem 
pedig szálláshellyel. Az akcióterület – és egész Érd – egyik kitörési pontja lehetne a budapesti 
üzleti turizmushoz kapcsolódó vendégforgalomban való részvétel. Az autópálya közelsége ezt a 
hatást képes lenne fokozni, de ehhez is szükséges a szolgáltatások minőségének a javítása, 
valamint a közterületek fejlesztése. 

 

Az akcióterület fejlesztése gazdaságélénkítő hatást fejthet ki Érd városára. Elsősorban a 
kereskedelmi, vendéglátó és szálláshelyeket biztosító szolgáltatások várhatják a bevételeik 
növekedését a fejlesztéseknek köszönhetően. Ahhoz, hogy a tervezett fejlesztések megfelelő 
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hatást tudjanak kiváltani az akcióterület gazdaságára, szükséges az idegenforgalomhoz kötődő 
szolgáltatások, vállalkozások számának növekedése. 

 

3.3.3 Társadalmi, munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzet 

Az akcióterületen élő aktív korú lakosság 37,6%-a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezik, ez az érték nem tér el jelentősen a városi átlagtól (0,8%-kal alacsonyabb). A 
legfeljebb általános iskolai végzettségűek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya Parkváros alközpontban 1,5%-kal alacsonyabb az Érd városban mért átlagnál. 

 
Mutató megnevezése Érd 

összesen 
Parkváros 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

38,4 37,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

13,0 11,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,8 58,3 
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 30,1 32,3 
13. Táblázat: Munkaerő-piaci és foglalkoztatási adatok, Érd, 20013 

 

Az akcióterületen a városi átlagnál 2,2%-kal magasabb a foglalkoztatott nélküli háztartások 
száma, és alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya az aktív korú népességen belül. 

A városi átlaghoz képest az akcióterület foglakoztatási helyzete nagyságrendileg hasonló, a 
vizsgált területen és az egész városban meglehetősen magas a rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkező aktív korúak száma. 

Érd az egyedi elhelyezkedéséből adódóan, egyedüli a megyei jogú városok körében. A város 
nem képes fogadni a vonzáskörzet munkaképes korú dolgozóit, így alvóvárosként szolgál a 
Budapesti agglomeráció számára.  

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2009. szeptemberi adatai szerint Érden 1 641 fő 
nyilvántartott álláskereső él, ez a munkaképes korú lakosság 3,8%-a. A városban a 
munkanélküliségi ráta az országos átlag 46%-a. Az regisztrált munkanélküliek közül 161 fő 1 
évnél régebben keres munkát.  

                                                 

3 Forrás: 2001. évi Népszámlálás 
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3.3.4 Jövedelmi helyzet  

Eseti pénzbeli és természetbeni ellátások 2009 
Ellátás megnevezése Érd, 

Igénybevevő fő 
Akcióterület 

Igénybevevő fő 
Étkezési térítési díj   
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 418 8 
Tüzelő támogatás   
Átmeneti segély 480 7 
Temetési segély 136 2 
Közlekedési támogatás   
Köztemetés   
Közgyógyellátási igazolvány 1 788 33 
Vis maior   
Egyéb 212 3 
Összesen: 3 034 53 
14. Táblázat: Eseti pénzbeli és természetbeni ellátások 20094. Adatvédelmi okokból egyes ellátások adatai 
összevonásra kerülten az „Egyéb” megnevezés soron 

 

Az akcióterületen eseti pénzbeli és természetbeni ellátásban összesen 53 fő részesül. A 
legtöbbjüknek - 33 főnek - közgyógyellátási igazolványt biztosít az Önkormányzat. Az 
akcióterületi népességre és az egész városra vonatkozó arányok tekintetében közel azonos értékek 
számíthatók, az akcióterületi népesség reprezentálja a városi átlagot.  

 

Rendszeres pénzbeli ellátások 2009 

Ellátás megnevezése Érd, 
Igénybevevő fő 

Akcióterület 
Igénybevevő fő 

100 évesek támogatása   
Adósságkezelési támogatás   
Rendszeres szociális segély 2 2 

Ápolási díj - normatív   
Ápolási díj- méltányos 89 2 
Időskorúak járadéka   

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   
Lakásfenntartási támogatás 271 6 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 656 6 
Szemétszállítási díj   

Egyéb 168 1 
Összesen 1 186 17 

15. Táblázat: Rendszeres pénzbeli ellátások 20095. Adatvédelmi okokból egyes ellátások adatai 
összevonásra kerülten az „Egyéb” megnevezés soron 

                                                 
4 Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
5 Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Az akcióterületen rendszeres pénzbeli ellátásban összesen 17 fő részesül. A legtöbb esetben 
– 6-6 fő – lakásfenntartási és rendszeres gyermekvédelmi támogatást biztosít az Önkormányzat.  

Az adatokból látszik, hogy az akcióterületen lakó népesség jövedelmi helyzete nem tér el 
jelentősen a városi átlagtól. 

 

3.3.5 A környezeti értékek bemutatása 

Épített környezet 

Érden - a történelmi városokhoz képest - nincs igazán ismert építészeti hagyomány, 
meghatározó arculattal bíró városrész. Pedig Érdnek viszonylag gazdag építészeti múltja volt. 
Sajnos a régi, építészetileg értékes épületek többsége elpusztult, jelentős részben tönkrementek, 
elbontották, átalakították őket.  

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jegyzéke az akcióterületen országos védelem alatt álló 
műemléket nem tart nyilván. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a város építészeti örökségének helyi 
védelméről szóló 14/2007. (III.27.) sz. rendeletét. A rendelet alapján az akcióterületen helyi 
védelem alatt álló építmény nincs.  

 

Természeti környezet, zöldfelületek 

Az akcióterületen sem országosan védett, sem helyi védelem alatt álló természeti érték nem 
található. 

 

3.3.6 A környezeti károk bemutatása és feltárása 

Az akcióterületen nem található környezeti kárral terhelt terület. A területen nem folyt 
olyan tevékenység, amely a talaj szennyezésével, vagy egyéb környezeti kárral járt volna. 
Kármentesítésre szoruló terület nem található. 
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3.3.7 Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte 

Az akcióterület közigazgatási intézmények szempontjából - alközponti szerepének 
megfelelően – megfelelően ellátott. A közoktatási és egészségügyi intézmények az Iparos utca és a 
Törökbálinti út, Sóskúti út környékén találhatók.  

 
Intézmény neve Cím 

Közszolgáltatás 

Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Iroda Iparos u. 2-6. 
Egészségügyi intézmények 
Parkvárosi Patika Bem tér 1. 
Háziorvosi rendelő Bem tér 1. 
Gyermekorvosi rendelő Bajcsy Zsilinszky út 206.  
Állatorvosi rendelő Iparos u. 20. 

Közoktatási intézmények 

Teleki Sámuel Általános Iskola Törökbálinti út 120. 
Szivárvány Óvoda Bem tér 1. 
Egervári Óvoda (nem önkormányzati fenntartású) Egervári u. 40. 
        Kultúra, művelődés, szabadidő 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Parkvárosi Fiókkönyvtár Bajcsy Zsilinszky u. 206-208. 
Szociális ellátás 

Családok Átmeneti Otthona Nyírfa u. 11. 
Egyéb közfunkciók 

Posta Bem köz 2. 
16. Táblázat: Közszféra jelenléte az akcióterületen6 

 

3.3.8 Közbiztonság helyzete  

Az Érdi Rendőrkapitányságától kapott bűnözési statisztikák a rendőrség által használt 
körzetekre vonatkoznak. A Parkvárosi akcióterület a 8-as rendőrségi körzet területén helyezkedik 
el. Sajnálatos módon a rendőrség statisztikai adatokat utcákra nem, csak a körzetekre 
vonatkozóan tudott szolgáltatni.  

 

                                                 

6 Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Bcs./ hónapok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. összes
emberölés                     

s.t.s 1                 1 
erösz.közösülés                     

kiskorú vesz.                     
garázdaság     1             1 

visszaélés káb.szerrel 1                 1 
csalás         1 4 4   2 11 

pénzhamisítás                     
lopás 6 2 4 4 7 7 7 5 3 45 

gépkocsi lopás 1 6 1 1 1 1   1 1 13 
j.ö.e.                     
lakás 4 4 5 2 2 5 2 5 3 32 

hétvégi ház   1       1 1     3 
egyéb betörés 1 2 1   1 1 2 2 2 12 

rablás                 2 2 
zsarolás           1       1 
rongálás 3 2 2     3     1 11 

gk. feltörés 7 7 3 2 1     4 2 26 
egyéb bűncselekmény     1 1 5 4 1 2 3 17 

Összesen 24 24 18 10 18 27 17 19 19 176 
17. Táblázat: Bűncselekmények alakulása Érd VIII. rendőrségi körzete területén 2009-ben7 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2008. október 16-ai ülésén a 
302/2008. sz. határozatában döntött a városban megvalósítandó térfigyelő rendszer kiépítéséről. 
A határozatot a 45/2009. (II.26.) KGY határozat módosította. A módosított rendelet szerint 
2010 márciusáig összesen 52 térfigyelő kamera kerül kiépítésre Érden. A rendszer kiépítésének 
első üteme megvalósult, melynek főbb beruházási elemei az alábbiak: 

• kódolt, ipari WLAN gerinchálózat kiépítése 2 csomóponttal 
• 18 db végpont kiépítése (aktív kamera) 
• videóközpont beállítása az Érdi Rendőrkapitányságon 
• 9 db üres kameradoboz telepítése 
• programozás, oktatás, dokumentálás. 

 

Ezek közül az elemek közül az első háromra az Önkormányzat 10.000.000 Ft támogatást 
nyert el a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól. 

A legkésőbb 2010. március 31-i befejezési határidővel tervezett 2. ütem során további 25 
kamera kerül felszerelésre. Ezen kívül az Országos Rendőr-Főkapitányság keretéből 5 kamerahely 
kerül kiépítésre. 

                                                 
7 Forrás: Érdi Rendőrkapitányság adatszolgáltatása 
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A Parkvárosi Akcióterületen az alábbi helyekre került térfigyelő kamera: 

• Bajcsy-Zsilinszky u. és Sóskúti u. kereszteződése 
• Szovátai u. és Sóskúti u. kereszteződése. 

 

3.4 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek 
bemutatása, problémák feltárása 

3.4.1 A közlekedési hálózat helyzete 

A következőkben a terület közlekedési helyzetképét mutatjuk be az alábbiak szerint: 
közlekedésforgalmi szempontból problémás területek; forgalomcsillapított övezetek, 
kerékpárutak jelenléte, átmenő forgalom mértéke; közösségi közlekedés jelenléte, problémái; 
parkolók száma, parkoló helyek igényei; az utak állapotának, forgalmi irányának vizsgálata a 
megvalósíthatóság szempontjából. 

 

Közúthálózat 

Az akcióterület fő közlekedési ütőere az Iparos út, amely az M7-es fel- és lehajtó ága révén 
nem csak az akcióterületen lakók hajtanak keresztül. Az átmenő forgalom volumene jóval 
meghaladja a célforgalom mértékét. Az Iparos út jelentős szerepet játszik a városrészek közötti 
közlekedésben is. Az M7-es úttól északnyugatra fekvő Parkvárosi városrész forgalmát is ez az út 
(Iparos út – Bajcsy Zsilinszky u. – Riminyáki u. vezeti le a Városközpont és a többi városrész felé. 
Az autópálya által elvágott parkvárosi területek a város egyéb részeivel összesen három ponton 
vannak összekötve, a forgalom ezekre a pontokra összpontosul. 

Az Iparos utat keresztezi a Törökbálinti és a Sóskúti út, mely a két névadó település felé 
teremt közúti kapcsolatot. A forgalom mértéke főleg a Törökbálinti úton nagy, Érd és a környező 
település lakossága jelentős részben ezen az útvonalon közlekedik Törökbálinton keresztül 
Budapest felé. Az M7-es autópálya érdi lehajtóját érő forgalom, és a forgalom okozta dugók miatt 
a Törökbálint-Érd (8103 j. út) „menekülő útvonalként funkcionál. 

Az akcióterület gyűjtőúthálózata nem megfelelő. Az utak nem megfelelő szélességűek, a 
szilárd burkolat a legtöbb helyen hiányzik. A kapcsolódó lakóutca hálózat nagy része burkolatlan.  

 

Forgalomcsillapított övezet 

Az akcióterületen forgalomcsillapított övezet nem található.  

 

A gyalogoszóna jelenlegi helyzete 

Az akcióterületen gyalogoszóna nem található. A járdák állapota nem megfelelő, sok helyütt 
javításra szorul. 
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Kerékpárút 

Az akcióterületen a kerékpáros forgalom mértéke a nagy gépkocsiforgalom, és az ebből 
következő balesetveszély miatt igen alacsony. A kerékpározás lehetőségeit tovább rontja a 
kerékpáros infrastruktúra teljes hiánya.  

Mivel a város mérete, és a terep megfelelő lehetőséget biztosítanak a kerékpározás számára, 
ezért végig kell gondolni a kerékpáros létesítmények kialakítását. A kerékpáros infrastruktúra 
vonalvezetésének kialakításakor az elérendő úti célok, intézmények vizsgálatán túl a biztonsági 
szempontok is prioritást kell, hogy kapjanak. Ugyanakkor a városrész lakossága részére a kerékpár 
használata továbbra is sport és hobby szinten marad.  

 

Helyi közösségi közlekedés 

A város autóbusz-közlekedési kiszolgálását a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el. A szerződést 2004 
decemberében 2005. január 1. – 2012. december 31. közötti időtartamra kötötte a város 
polgármestere és a Volánbusz Zrt. vezérigazgatója. A szerződés alapján Érd városának helyi 
közlekedési igényeit helyi és helyközi járatok együttesen elégítik ki. 

A szerződés szempontjából fontos, hogy vannak önálló helyi járatok, illetve olyan járatok, 
amelyek helyközi járatok részeként látnak el helyi feladatokat.  

 

A Városközpontban az autóbusz-pályaudvar áthelyezésével, illetve a vasútállomással való 
összeépítésével, a kapcsolódó P+R parkoló megépülésével 2005 őszén megkezdte működését a 
város első intermodális közlekedési-, átszállási csomópontja. Innen indulnak, illetve ide érkeznek 
a fővárossal és a környező településekkel kapcsolatot tartó helyközi járatok. A Bem tér 
alközpontként, átszállóhelyként működik.  

 

Helyi vonalak: 

734. sz. v.: Bem tér – autóbusz állomás (Bp.-Érd Parkváros-Érd Lőcsei u.-Érd vonal 
része) 

735. sz. v.: Bem tér – autóbusz állomás (Bp.-Érd Parkváros-Érd vonal része) 

736. sz. v.: Bem tér – autóbusz állomás (Bp.-Érd Parkváros-Érd Ürmös u.-Érd vonal 
része) 

737. sz. v.: Bem tér – Muskátli u. (Bp.-Érd Parkváros-Diósd-Bp. vonal része) 

738-739. sz. v.: Bem tér – Iparos u. – Bem tér (helyi közlekedés) 

 

Igényként merült fel a lakosság részéről a helyi tömegközlekedési szolgáltatások 
továbbfejlesztése, mind területi, mind mennyiségi szempontból. 

 

Vasutak 

Az akcióterületen vasútállomás nem található.  
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Parkolás 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a parkolási rendelet parkolóhely megváltási részét 
elfogadta.  

Az akcióterületen a parkolás – akárcsak a város többi részén – nagy problémát jelent. A 
Bem tér környékén a helyi igényeket kielégítő parkolási kapacitások állnak rendelkezésre 
rendezetlen és szervezetlen formában.  

 

Az utak állapotának, forgalom irányának vizsgálata a megvalósíthatóság 
szempontjából 

Az akcióterületen lévő úthálózat jelentős része mindenképpen felújításra szorul. A főbb – 
átmenő forgalmat bonyolító – utak a nagy forgalom, a lakóutcák útjai pedig a szilárdburkolatok 
hiánya miatt fejlesztendők. Az M7-es autópálya érdi le- és felhajtóját érő forgalom mértéke miatt 
– valamint az úthálózat szerkezete miatt – az Iparos utca szélesítése szükséges 1-1 forgalmi 
sávval, valamint az útra rácsatlakozási lehetőséget kell teremteni a tervezett Interspar és Lidl 
áruházak felől. Az Iparos utca – Törökbálinti út - Sóskúti út – Bajcsy Zsilinszky utca 
kereszteződésben pedig körforgalmi csomópont épül, mely a két forgalmi irány (Érd 
városközpont – M7 autópálya, valamint Sóskút – Törökbálint) forgalmának ésszerű szervezését 
eredményezi. 

 

3.4.2 Meglévő közműhálózat értékelése 

A település gyors fejlődése miatt a város külső területei – ez alatt Parkváros városrész is 
értendő – alapinfrastruktúrával nem megfelelően ellátottak.  

 

A Parkvárosi akcióterület összes utcájába bevezetésre került a hálózati ivóvíz. A lakossági 
bekötések aránya is eléri a 100%-ot. 

 

Az akcióterületen az alábbi utcák egy részében került kiépítésre a szennyvízelvezetési 
rendszer: 

• Bányász u. 
• Iparos u. 
• Kéményseprő u. 
• Szénégető u. 
• Sóskúti u. 
• Bem köz 
• Bem tér 
• Aszfaltozó u. 
• Gépész u. 
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Az akcióterület egésze bevonásra került a csatornafejlesztési programba. 

 

A vezetékes gázhálózat az akcióterülethez tartozó összes utcába bevezetésre került.  

 

3.4.3 Lakáshelyzet 

A városi lakásállomány 1,5%-a található Parkváros akcióterületen. A kisvárosi jelleget 
sugalló területen magas a családi házak száma. 2001-ben az akcióterületen található alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 1,6%-kal volt magasabb a városi átlagnál, mára a felújításoknak 
köszönhetően ez az arány mérséklődött.    

Mutató megnevezése Érd összesen 
2001 

Parkváros 
2001 

Lakásállomány (db) 20 054 318
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%) 16,6 18,2
18. Táblázat: Lakásállomány8 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok az akcióterületen  
Hrsz Cím Funkció 

3168 Simító u. 1.  általános iskola 
3172/1 Törökbálinti út 1. általános iskola 
3173/1 Iparos u. 2-6. általános iskola 
3174 Bem köz közút 
3231/6 Bem tér közterület 
3232 Bem tér óvoda 
3231/1 Bem tér üzlethelyiség 
3231/2 Bem tér üzlethelyiség 
3231/3 Bem tér üzlethelyiség 
3231/4 Bem tér üzlethelyiség 
3231/5 Bem tér üzlethelyiség 
7339 Szilfa u. 43. víztároló 
7345 Nyírfa u. 11. szociális létesítmény 
7323 Törökbálinti út 4. beépítetlen terület 
7322 Bajcsy Zsilinszky u. 206-208. közösségi ház 
7351 Bajcsy Zsilinszky u. 204. beépítetlen terület 
3295 - M7-es melletti maradék terület 
3264 - M7-es melletti maradék terület 
3267 M7-es út beépítetlen terület 
19. Táblázat: tulajdonviszonyok9 

 

                                                 
8 Forrás: 2001. évi népszámlálás, illetve 2006. évi KSH T-STAR adatbázis és önkormányzati becslés, ahol releváns 
9 Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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3.4.4 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú 
létesítmények állapota 

Az akcióterületen lévő közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota 
erősen romlottnak minősíthető. Kivételt csak a Szivárvány Óvoda jelent, melynek felújítása és 
bővítése 2009-ben zajlott le. 

A felnőtt háziorvosi rendelésnek helyet adó Bem tér 1. szám alatti rendelőket a rossz 
állapotuk miatt bezárták, az épület bontandó. A rendelés ideiglenesen a Bajcsy-Zsilinszky u. 206.-
ban, a Parkvárosi Közösségi Házban folyik. A rendelők és a mellettük lévő üzletsor bontására és 
hasznosítására az önkormányzat ingatlanértékesítési pályázat kiírását tervezi. 

A közösségi ház, valamint a Teleki Sámuel Általános Iskola épületének felújítása ugyancsak 
elkerülhetetlen. A közösségi ház parkjában II. világháborús szovjet szobor áll. Mindkét felújítás 
része az akcióterületi terv beruházásainak. 

A területen épülő SPAR áruházban az Önkormányzat – korábban megkötött szerződés 
alapján – 540 m2 területet vesz bérbe, melyben 5 háziorvosi, 3 gyermekorvosi rendelő, 1 védőnői 
szolgálat és 1 gyógyszertár kerülhet kialakításra.  

A Megyei Jogú Város Közgyűlésének 286/2009. (IX.10.) határozata alapján az Iparos u. 2-
6. sz. (3173/1 hrsz) önkormányzati ingatlanban 13,5 m2-es irodában körzeti megbízotti iroda 
kerül kialakításra. A fenti helyiségeket az önkormányzat az Érdi Rendőrkapitányság és az Érdi 
Városi Polgárőr Egyesület részére használatba adja. A körzeti megbízotti iroda 24 órás működését 
a két szervezet biztosítja. Az ingatlan részben felújításra került. 

 

3.4.5 Településszerkezeti problémák bemutatása 

Az akcióterület legfontosabb szerkezeti problémáját az M7-es autópályáról és az 
autópályára ráhajtó nagy forgalom megfelelő elvezetése jelenti. A gyakori feltorlódás miatt az 
Iparos úton gyakoriak a forgalmi dugók. Az M7-es autópálya elvágja egymástól Parkváros két 
felét. Az autópálya alatt közlekedési kapcsolat csak három helyen található, ezeken a pontokon 
koncentrálódik a forgalom. Az Iparos úti aluljáró forgalma a legnagyobb. Az aluljáró szűk, 
szüksége lenne a bővítésére, valamint plusz egy forgalmi sáv kialakítására. 

A Törökbálintot Érddel összekötő 8103. sz. út forgalma nagyobb, mint amit az út épített 
kapacitásai el tudnak látni. Az út az M7-es út alternatívája Budapest irányába.  

A településrésznek nincs igazán központi tere. Ezzé válhatna a Bem tér és környéke, a 
tervezett fejlesztések és a létrejövő új funkciók által.  

A közelmúltban felújított Szivárvány Óvoda közel fekszik az autópályához, elköltöztetése 
indokolt lehet. Azonban a növekvő létszám mellett a bezárás csak új óvoda nyitásával oldható 
meg. Ennek tervezése folyamatban van. Az új óvoda az akcióterületen kívül – viszont a 
városrészen belül – kerülne kialakításra. 

Az akcióterület Iparos utcai részén rossz állapotú önkormányzati és magántulajdonú 
ingatlanok találhatók. A fejlesztés érdekében meg kell vizsgálni a tulajdonosok szándékait is.  
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Az autópályától északra fekvő területek közösségi funkció nélküliek, azonban jelentős 
lakosság él itt, akik számára a Városközpont szolgáltató funkciói messze esnek. Egyszerűbb nekik 
a budapesti ügyintézés, vásárlás. Az akcióterületi fejlesztéssel számukra helyben igénybe vehető 
szolgáltatások létesülnének. 

 

3.4.6 Funkcióelemzés 

Igények bemutatása 

A tervezett fejlesztési projektek közül gazdaság funkcióként a Bem téri szolgáltatóház 
szolgál. A létrehozott szolgáltatóházba beköltöznének a jelenlegi üzletsor bérlői (akik 
tulajdonosként szeretnének megjelenni), a többi helyiséget pedig egyéb vállalkozások bérelhetnék 
ki. A helyi gazdasági szereplők szeretnék ha az üzlethelyiségekben helyet kapnának azok a régi 
érdi iparosok, vállalkozók, akik az emelkedő – és számukra meg nem fizethető – bérleti díjak 
miatt kiszorultak a városközpont területéről. A szolgáltatóház pinceszintjére elképzelt 
teremgarázsra van igény, hiszen a területen a parkolási lehetőségek jelenleg nem megoldottak. 

A közösségi ház felújításának igényét a részletes éves programterv mutatja be. A területen 
lévő közfunkciók kihasználtsága megfelelő, a szolgáltatások minőségének fejlesztése esetén 
magasabb kihasználtság várható.  

 

Funkcióelemzés 

• Közszolgáltatás  

Az akcióterületen a közszolgáltatás az Érdi Rendőrkapitányság és a Polgárőr Egyesület 
által működtetett körzeti megbízotti iroda révén van jelen. A parkvárosi iroda hatásköre 
kiterjed Érd teljes északi részére. A rendőrség központja a Városközpontban található 
(Felső u. 4.), a létrejött körzeti megbízotti hálózat pedig négy irodát jelent: a parkvárosi 
(Iparos u. 2-6.), az ófalui (Római u. 24/a.), a tisztviselőtelep-újfalui (Fehérvári u. 16.) és az 
érdligeti (Duna u. 84.).  

A közszolgáltatások esetében az akcióterületen okmányiroda felállítását tervezi az 
önkormányzat. 

 

• Egészségügy 

Az akcióterület egészségügyi funkciókkal való ellátottsága megfelelő. A Bajcsy 
Zsilinszky u. 206. sz. alatt három háziorvosi körzet ellátása zajlik. Ugyanebben az 
épületben két gyermekorvosi körzet orvosi ellátása is történik. A Bem tér 1. sz. 
ingatlanban működik a Parkvárosi Gyógyszertár, mely az alapellátáson kívül, hétfőnként 
(este 20 órától reggel 7 óráig) az egész város ügyeleti ellátását is biztosítja. Az Iparos utca 
20. sz. alatt állatorvosi rendelés folyik. 
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• Közoktatás 

Közoktatási tekintetben is megfelelő az akcióterület ellátottsága. Az Egervári Óvoda 
nem önkormányzati fenntartású, 12 fős gyermeklétszámmal működő magánóvoda. A 
Szivárvány Óvoda a Bem téren található. 2009-ben fejeződött be az épület felújítása és 
bővítése. A bővítés eredményeként az óvoda 2009. november 1-től 11 csoporttal és 320 
gyerekkel működik. 

Az akcióterületen működik a Teleki Sámuel Általános Iskola. Az iskola 
tanulólétszáma 547 fő, a párhuzamos osztályok száma 2-3. Az iskola a COMENIUS 2000 
Közoktatási Minőségfejlesztési Program II. modell alapján minősített iskolaként működik. 
Az iskolában tagozatként emeltszintű idegennyelv oktatás folyik, mely angol, vagy német. 
Egy csoport számára 7-8. osztályban orosz oktatása is folyik. Az idegennyelvi osztályok 
városi beiskolázásúak. Az iskola épülete felújításra szorul. 

 

• Kultúra, művelődés, szabadidő 

Az akcióterületen a kulturális, művelődési, szabadidő funkciót a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Parkvárosi Fiókkönyvtára biztosítja. A Fiókkönyvtár a Parkvárosi Közösségi 
Házban működik. A 7-8000 kötettel működő könyvtár együttműködése a közeli óvodával 
és iskolával kielégítő.  

A Parkvárosi Művelődési Házat a Szepes Gyula Művelődési Központ telephelyként 
működteti.  

 

• Szociális ellátás 

A Nyírfa u. 11. sz. alatt működik a Családok Átmeneti Otthona, jelenleg a Szociális 
Gondozó Központ szervezeti keretein belül.  

 

• Egyéb közfunkciók 

Az egyéb közfunkciók tekintetében a Magyar Posta Zrt. Bem köz 2. sz. alatti 
postahivatala található az akcióterületen. A hivatal hétfőtől péntekig 8-18 óráig tart nyitva. 

 

Összegezve: az akcióterületen fellelhető közfunkciók száma megfelelő, a szolgáltató 
ingatlanok felújítása komoly feladat. A területen hiányzó közfunkció – amely a település 
szerkezetéből adódna – nincs. A Parkvárosi Akcióterület hatósugara és vonzáskörzete a funkciók 
többségének tekintetében a város teljes északi területére kiterjed, a Parkváros határain túlra is. Új 
közfunkcióként az önkormányzat egyedül okmányiroda létrehozását tervezi, a meglévő funkciók 
esetén csak a megerősítésük és minőségük javítása szükséges. 
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• Kereskedelmi funkciók 

Az akcióterületen található kereskedelmi egységek a szolgáltatások tág körét fedik le. Azonban 
a helyszíni felmérés tapasztalatai a kereskedelmi egységek térbeli és szolgáltatásbeli 
differenciálódását mutatják.  

A terület kereskedelmi – és szerkezeti és közlekedési – központja az Iparos utca a Bem térrel. 
A kereskedelmi egységek döntő része itt található. Ha az Iparos utcához hozzáadjuk a Bajcsy-
Zsilinszky utcát, a Sóskúti utcát és a Szovátai utcát, akkor lefedhető vele az akcióterületen 
található kereskedelmi egységek 86%-a. A terület többi része szinte kizárólag lakó funkcióval 
rendelkezik. 

A szolgáltatási körök tekintetében magas a vegyes (élelmiszert is árusító) boltok (19%), és az 
autókereskedések (10%) aránya. Az autókereskedések és az autókkal kapcsolatos egyéb 
szolgáltatások (autómosó, szerviz, gumiszervíz, benzinkút) a városból kivezető utak 
jellemzője.  

 

3.4.7 Tulajdonviszonyok  

A ROP-os pályázatban a közszféra által megvalósítani kívánt projektek kizárólag 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósulnak meg. A magánszféra ingatlanokra tervezett 
projektek vagy vegyes önkormányzati és magán vagy tisztán magán beruházásként valósulnak 
meg. 

 

3.4.8 Tulajdonosi együttműködési szándékok az akcióterületen 

Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések tekintetében a területen érintett vállalkozások a 
lezajlott vállalkozói fórumon kinyilvánították együttműködési szándékukat. A tervezett 
szolgáltatóházban a lebontandó épületek tulajdonosai és bérlői szintén megjelennének 
tulajdonosként, vagy bérlőként. A helyi vállalkozókat képviselő érdekképviselet pedig 
közreműködne a szolgáltatóház helyiségeinek megtöltésében, előtérbe helyezve a helyi 
szereplőket.  

 

Projekt elem Együttműködési szándék 
Együttműködő szerv vagy 

magánszemély 

Bem téren 
szolgáltatóház 
létrehozása 

A Bem tér déli oldalán lévő üzletek tulajdonosai 
együttműködnének a szolgáltatóház 
megvalósításában. 

Magánszemélyek, magánszemélyek által 
tulajdonolt vállalkozások, Érdi 
Ipartestület 

20. Táblázat: Együttműködő partnerek 

 

A tervezett fejlesztések minden érintett partner, tulajdonos előnyére történnek. Ezért van 
nagyfokú egyetértés a fejlesztések szükségességéről. A közszféra által megvalósított fejlesztésekre 
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építhetnek majd a későbbiekben a magánszféra és az egyéb partnerek, tulajdonosok. Így válhat az 
akcióterület Érd funkcionális és arculatilag meghatározó alközpontjává. 

Az együttműködések szervezése, a partnerek bevonása a projektbe, illetve a projektre épülő 
egyéb beruházásokba, fejlesztésekbe, az Érdi Városfejlesztési Kft. feladata. A feladat ellátása 
érdekében együttműködik az üzleti szféra, a nem kormányzati szervek, a kistérségben 
meghatározó egyéb szervezetekkel, valamint az idegenforgalmi jellegű tevékenységet folytató 
egységekkel. 

 

3.4.9 Piaci igények, lehetőségek felmérése 

Az akcióterületen jelenleg beépítetlen terület az Iparos u. – Aszfaltozó u. – Gépész u. – 
Asztalos u. által határolt terület, mely a SPAR tulajdonában van, és ahova a tulajdonos egy 15 000 
m2-es alapterületű INTERSPAR áruház építését tervezi.  

Ugyanakkor fejlesztésre váró barnamezős terület a Bem tér Iparos utca felöli oldala, ahol a 
jelenlegi üzletsor és a volt orvosi rendelők lebontandók. Az épületek helyén alközponti közösségi 
tér, vagy egy szolgáltatóház lenne kialakítható.  

Az Iparos u. – Kádár u. – Simító u. – Bem köz által határolt terület ingatlanait a LIDL 
vásárolta fel. A tervezett áruház megépítése előtt a jelenlegi lakóingatlanok bontásra kerülnek. Az 
akcióterület elhelyezkedését és a városban betöltött szerepét figyelembe véve növelhető a 
meglévő kereskedelmi egységek száma, amennyiben minőségi szolgáltatás nyújtására is alkalmasak 
lesznek.  

 

Lakáspiac 

Az elmúlt években történt lakásállomány-változás nem ugyanolyan mértékben érintette az 
agglomeráció településeit. A legnagyobb növekedés az agglomeráció nyugati szektorában 
tapasztalható, míg az agglomeráció keleti részén a növekedés lassabb ütemű – nagyrészt a 
presztízskülönbségek miatt. Érden ezzel szemben enyhe növekedés tapasztalható, mely mögött 
erős változások állnak, a régi állomány gyors megszűnésével és a tömeges újlakásépítés 
megjelenésével.  
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Lakásállomány változása Érden és a budapesti agglomeráció néhány településén 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Változás 
1998 és 

2007 
között 

Budaörs 8 412 8 530 8 530 9 068 9 198 9 368 9 496 9 577 9 719 9 800 116,50%
Törökbálint 3 563 3 646 3 880 3 994 4 128 4 217 4 313 4 381 4 442 4 453 124,98%

Diósd 1 765 1 828 2 120 2 432 2 581 2 722 2 820 2 881 2 985 3 052 172,92%
Dunakeszi 10 722 10 810 10 810 10 882 11 067 11 354 11 735 12 221 12 859 13 846 129,14%

Érd 17 443 17 732 17 732 20 139 20 398 20 788 21 177 21 413 21 638 21 781 124,87%
Gyál 6 775 6 844 6 844 7 042 7 189 7 357 7 555 7 734 7 895 8 023 118,42%
Pécel 3 805 3 829 3 829 4 220 4 283 4 355 4 407 4 508 4 691 4 756 124,99%

Szentendre 8 041 8 152 8 152 8 600 8 712 8 893 9 082 9 239  9 329 9 396 116,85%
Sziget-

szentmiklós 8 373 8 483 8 483 9 192 9 420 9 574 9 854 10 054 10 237 10 548 125,98%
21. Táblázat: Lakásállomány változása Érden és a budapesti agglomerációban10 

 

Újlakás-építések száma Érden és a budapesti agglomerációban 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Összesen 
1998-2007

Budaörs 129 129 135 150 141 182 154 117 165 113 1 415

Törökbálint 97 83 105 188 139 96 94 73 61 11 947

Diósd 74 65 120 129 150 142 99 65 112 67 1 023

Dunakeszi 90 128 118 151 195 319 401 504 660 1 003 3 569

Érd 386 330 239 451 296 418 434 271 275 178 3 278

Gyál 105 69 77 100 146 202 219 201 170 158 1 447

Pécel 30 24 60 69 65 75 54 107 186 72 742

Szentendre 108 118 78 86 126 189 200 167 99 75 1 246

Szigetszentmiklós 131 114 175 191 227 157 284 207 204 321 2 011
22. Táblázat: Újlakás-építések száma Érden és a budapesti agglomerációban11 

 

A növekedés hátterében általában a lakás-építtetők szerepét kell megemlíteni. Az évtized 
második felétől, az ingatlanügyekkel foglalkozó és beruházó gazdasági szervezetek létrejöttével 
indult meg a vállalkozói lakásépítés, amely 2000 óta egyértelműen meghatározza a települések 
lakásépítését is. Érden azonban továbbra is a magánerős családi házas építkezés a domináns.  

                                                 
10 Forrás: KSH 

11 Forrás: KSH 
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Gazdasági társaságok által épített lakások aránya (%) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Budaörs 2,30% 6,20% 3,00% 4,70% 5,00% 61,50% 16,90% 63,25% 39, 39% 22,12%

Dunakeszi 15,60% 25,00% 0,80% 4,00% 20,00% 36,40% 39,70% 54,76% 78,03% 84,34%

Érd 0,50% 0,90% 1,40% 2,20% 3,00% 19,10% 31,60% 15,13% 33,09% 41,57%

Gyál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 2,70% 12,30% 20,90% 52,94% 61,39%

Pécel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 2,70% 0,00% 1,87% 34,40% 0%

Szentendre 0,00% 8,40% 2,50% 7,00% 12,70% 22,80% 59,00% 50,90% 19,19% 12%

Szigetszentmiklós 2,30% 5,20% 19,40% 13,60% 18,10% 0,00% 4,20% 20,77% 25,49% 46,10%
23. Táblázat: Gazdasági társaságok által épített lakások aránya (%)12 

 

Új lakások átlagos mérete (m2) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Változás 
1998 és 

2007 
között 

Budaörs 124,4 121,7 123,8 123,3 128,3 85,4 127,6 87,4 122,1 132,7 106,67%

Törökbálint 150,6 169,1 164,2 158,4 163,7 155,9 150,2 165,3 144,3 118 78,35%

Diósd 145,2 151,1 109,2 117,4 118,9 139,3 149,7 145,4 147,2 157,1 108,20%

Dunakeszi 105,8 91,5 103,2 103 98,1 103,9 106 78,1 74,4 68,9 65,12%

Érd 102,5 118,1 119,4 129,1 134 134,2 131,1 90,2 117,7 127,5 124,39%

Gyál 86,8 92 86,9 90,1 92,2 98,9 95,9 79,1 93,7 88,1 101,50%

Pécel 89,8 91 92,2 96,6 102,6 117,8 136 87 107,1 126,9 141,31%

Szentendre 121,7 120 126,9 120,7 115,3 91,2 91,8 84,7 131,6 146,16 120,10%

Szigetszentmiklós 96,8 100,9 99,9 102,1 109,7 127,6 117,4 77,6 110,8 101,5 104,86%
24. Táblázat: Új lakások átlagos mérete (m2)13 

 

Az akcióterületen ingatlanfejlesztés a közelmúltban a Bem téren történt az Érd és Vidéke 

Takarékszövetkezet, valamint a Teleki Sámuel Általános Iskola épülete mellett valósult meg.  

                                                 
12 Forrás: KSH 
13 Forrás: KSH 
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3.4.10 Az akcióterület SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK LEHETŐSÉGEK 

• Jó közúti közlekedési kapcsolatok 
településen belül és más települések felé is 

• Közösségi funkciók tömörülése, jó 
szolgáltatási környezet 

• Sok a fiatal, kedvező a korszerkezet, 
kedvező a népesség összetétele 

• Kedvezőbb komfortfokozatú lakások 
magas aránya 

• Lehetőség a kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók megjelenése számára 

 

• Biztonságos és jól szervezett közlekedési 
feltételek megteremtése;  

• Vendéglátó és szolgáltató területek 
szervezése 

• Munkahelymegtartó képesség növelése; 
munkahelyteremtő fejlesztések 
ösztönzése 

• Környezettudatos gondolkodás 
meghonosítása; klímabarát 
településekhez való csatlakozás 
elősegítése 

• Érdi identitás kihangsúlyozása 
GYENGESÉGEK VESZÉLYEK 

• Átmenő forgalom okozta magas környezeti 
terhelés 

• Közterületek rendezetlensége 
• Gyalogos kapcsolatok hiánya 
• Rendezetlen parkolás 
• Kerékpárutak, összeköttetések hiánya) 
• Épített környezet állapota 
• Rossz állapotú közintézmények 

• A közlekedés további növekedése 
• Magán érdekek közösségi érdekek elé 

kerülése 
• Közösségi élet helyszínének hiánya 
• Épített környezet átalakulása elmarad 
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4 AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI, 
FEJLESZTÉSI CÉLOK 

 

Az akcióterületi terv az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) célrendszerére és 
stratégiájára, valamint a Batthyány Programban foglaltakra támaszkodik. A dokumentumok 
közötti összhang, illeszkedés alapkövetelmény, amely Érd esetében teljes egészében meg is 
valósul. 

A Parkvárosi akcióterület nevesített projektjei Érd célrendszer-hierarchiájának mindkét fő 
irányában illeszkednek. 
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4.1 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem 
fejlesztési jellegű tevékenységei 

1. Beépítési látványterv készítése és bemutatása 

Az építészeti látványterv és makett célja bemutatni az akcióterület megújításának 
paramétereit, a beépítés módozatait és méreteit. A fejlesztés első szakaszában elkészített beépítési 
javaslat célja a későbbi fejlesztés elemeinek priorizálása, a funkciók, műszaki paraméterek és 
építhető szintterületek tükrében a közszféra és a magánszféra építési programjának 
meghatározása. 

 

2. Az önkormányzat és a beruházó igényeinek egyeztetése 

A magántőke minél nagyobb mértékű bevonása a város alközponti rehabilitációs 
programjába mindkét fél érdeke. A konzerválás helyett az aktív városfejlesztés a cél az értékek 
maximális védelme mellett, így a közös cél érdekében a jogszabályi és települési környezet 
rendezése is szükséges. 

 

3. Műszaki támogatás, a városrendezési eszközök megadása, városrendezési tervek 
módosítási szükséglete 

A legitim környezet biztosítása, azaz a megfelelő tervi ellátottság biztosítása önkormányzati 
feladatkör, de széleskörű, participatív tervezéssel a terület vonatkozásában felmerült igények 
beépülhetnek a tervekbe. 

 

4. Befektetési kataszter – projekt portfolió  

Érd városa rendelkezik befektetési kataszterrel. A befektetési projekt-portfolió segítségével 
a város könnyen és összeszedetten tudja tájékoztatni a befektetőket és fejlesztőket a potenciális 
projektjeiről. A kiadvány projektlapos struktúrában készült el, amely lehetővé teszi, hogy a 
későbbiekben további projekthelyszínekkel és lehetőségekkel bővüljön. A projektlapok a konkrét 
fejlesztési területeket és azok adatait tartalmazzák. Fontos, hogy a projekteket (projektlapokat) egy 
olyan általános bemutató rész kapcsolja össze, amely a befektetők mentális térképén elhelyezi a 
várost, illetve készteti őket arra, hogy üzletet lássanak a projektekben. 

Már működő akciók keretében igyekszik Érd városa ösztönözni a befektetőket 

A 2007. május 10-ei Befektetői Fórumon „Érd Megyei Jogú Város Befektetési projekt-
portfoliója” került bemutatásra, az érdi befektetési lehetőségek iránt érdeklődőknek 

• a Befektetői Fórum nyomán tapasztalt jelentős érdeklődés eredményeként több 
projekt előkészítése kezdődött el 

• a Város felvette a kapcsolatot a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó állami 
szervezetekkel egy, a későbbiekben kialakítandó szorosabb együttműködés céljából 
(ITDH) 

• promóciós és marketing terv készül az érdi befektetési lehetőségek 
népszerűsítésére. 
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5. Városi marketing/kommunikációs stratégia 

A város partnerségi, identitás stratégiai programján belül a kommunikációs stratégia célja a 
külső marketing és kommunikáció erősítése annak érdekében, hogy a létesítmények 
kihasználtsága növekedjen, a fejlesztési eredmények ismertebbé váljanak és a város által tervezett 
programok minél nagyobb vonzerővel bírjanak. 

 

6. A városra illetve városi területekre specializált identitást építő kiadvány 

A város egészére, vagy egy meghatározott területére készített kiadvány (melynek hátterében 
egy participáción alapuló komplex folyamat áll, ennek a folyamatnak fejleménye fogja a kiadvány 
tartalmát meghatározni), amely vizualizálja a jövőbeni változásokat és az élhetőbb jövőt a lakók és 
városhasználók számára. 

 

7. Eseménymarketing 

Városkiállítás: a városi közösség igényeinek felmérésére szervezett esemény, mely alkalmat 
ad a város és városban zajló folyamatok megismertetésére és közvetlen visszajelzések 
gyűjtésére. 

Tervezői hétvége: egy adott projekthelyszínre szervezett esemény ahol az önkéntes alapon 
résztvevő tervezőirodák, lakók és vállalkozók, városvezetők, politikusok, turisták, tehát a 
városhasználók együtt beszélik meg a projekthelyszínen, hogy valójában mire és hogyan 
szeretnék használni az adott közösségi teret.  

Kerekasztal beszélgetések; minikonferenciák. 

 

4.2 Regionális Operatív Program 2007-2013 között város rehabilitációs 
célú pályázat tartalma 

Jelen előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó szerződés hatálya alatt 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem volt jogosultsága funkcióbővítő/szociális 
városrehabilitációs pályázat benyújtására. A leendő pályázat benyújtásakor az akkori pályázati 
útmutatónak megfelelően szükség lesz az akcióterületi terv pályázati fejezeteinek újragondolására.  

 

A jelenlegi terv a KMOP-2009-5.2.1/B hatályos pályázati útmutatójának előírásait betartva 
készült el.  

 

A tervezett beavatkozások eredményeként az akcióterületen megújult funkciók, közösségi 
szolgáltatások jönnek létre. A fejlesztés során figyelembe vételre került a felújított ingatlanok 
esetében az egységes városkép kialakításának szándéka. A beavatkozások hozzájárulnak, hogy a 
meglévő szolgáltatások magasabb minőségűek legyenek, az akcióterület szélesebb szerepkört, 
feladatkört tudjon ellátni. A projekt funkcióvesztett, felhagyott épületek hasznosítását és 
felújítását is tartalmazza.  
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Az akcióterületen sem épített, sem pedig természeti érték nincs nyilvántartva, ezért az 
értékek megóvása a pályázat szempontjából nem releváns. Az akcióterületen lévő zöldfelületek 
méretét a pályázatban tervezett fejlesztések nem érintik negatívan. A Közösségi Ház 
környezetében a meglévő zöldfelület rehabilitációra kerül.  

A területen élő lakosság számára a projekt pozitív hatással bír, nem okozza sem az 
akcióterületen sem pedig más területen az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának 
növekedését. A szolgáltatások minőségének javulása, a közművekkel ellátott területek növekedése 
lehetővé teszi az alacsony státuszú lakosok részére a szolgáltatások lakóhelyhez közelebbi igénybe 
vételét.  

 

A beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek kidolgozása a pályázat 
benyújtásakor szükséges.  
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Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról 

Tevékenység 
típusa 

Gazdasági célú Városi funkciót 
erősítő 

Közösségi célú Közszféra 
funkcióit erősítő 

Lakás célú „Soft” 
tevékenység 

ESZA-típusú 
tevékenység 

Finanszírozó 
strukturális alap 

ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA 

Projektelem neve Bem téri 
szolgáltatóház 
kialakítása 

Parkvárosi 
Közösségi Ház és 
környezetének 
revitalizációja 

Bem tér 
közterület 
kialakítása 

Teleki Sámuel 
Általános Iskola 
felújítása 

   

Projektelem 
helyszíne 

2030 Érd, Bem 
tér 

2030 Érd, Bajcsy 
Zsilinszky u. 204-
208. 

2030 Érd, Bem 
tér 

2030 Érd, 
Törökbálinti u. 1. 

   

hrsz 3231/2, 3231/3, 
3231/4, 3231/5, 
3231/7 

7322, 7351 3231/2, 3231/3, 
3231/4, 3231/5, 
3231/6, 3231/7 

3172/1    

25. Táblázat: Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról 
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A ROP által támogatható tevékenységek bemutatása 
Tevékenység neve Bem téri szolgáltatóház kialakítása 
Tevékenység gazdájának megnevezése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tevékenység helyszíne Utca: Bem tér Házszám: Helyrajzi szám: 3231/2, 3231/3, 3231/4, 3231/5, 3231/7 
A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai 

A terület az Önkormányzat tulajdonában áll. A 3231/2, 3231/3, 3231/4, 3231/5 beépített terület, a 3231/7 
közterület. A területek egy része az Érd, Iparos úti csomópont I. ütemének megkezdéséhez szükséges lesz (plusz egy 
sáv kialakítása és körforgalmi csomópont kialakítása a Törökbálinti u. – Sóskúti u. – Iparos u. elágazásánál. 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

A tevékenység a pályázati útmutató alapján gazdasági funkció fejlesztésének felel meg. A bontási és az építési 
tevékenység elszámolható költség. 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA típusú tevékenység 
Tevékenység célja A tevékenység célja a kialakuló Bem téren szolgáltatóház kialakítása és bérbe adása. A beruházás környezetében 

tervezett egyéb beruházási elemek megvalósítása során az Iparos utca 1-1 sávval bővítésre kerül, a Törökbálinti u. – 
Sóskúti u. – Iparos u. találkozásánál körforgalmi csomópont épül. A fejlesztés területén lévő építmények bontásra 
kerülnek. A téren a tereprendezés után egy szolgáltatóház is kialakíthatóvá válik. A létrejött egységek bérbeadásra 
kerülnek. 

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, 
mértékegység, célérték) 

Létrehozott munkavégzésre használt szintterület nagysága. Mértékegysége: m2. Célérték:  

Tevékenység szakmai leírása Az Iparos utca felől – a fejlesztési területre eső pavilonsor épületeinek elbontását követően – egy korszerű 
szolgáltató központ valósulna meg. Az üzletközpontban helyet kaphatnak a helyi kisvállalkozók, kiskereskedők és 
szolgáltatók, számukra megfelelő 50-100m2-es helyiségekben. Az épületek 3-4 szintesek lesznek. A tervezett beépítés 
a Vt-2 – jelenlegi övezeti besorolás – beépítési mutatóinak megfelel. A tervezett beépítés a jövőben – a többi 
(magántulajdonban levő) épület elbontásával – kiegészíthető, folytatható.  
A szolgáltató központhoz kb. 50 férőhelyes pinceszinti teremgarázs létesül. A teremgarázs a későbbiek során – a 
többi (magántulajdonban levő) épületek elbontásával – kiegészíthető, folytatható. A garázs megközelítése a Hegesztő 
utca felőli bekötő út szakasszal kapcsolódik a meglevő közúthálózathoz.  

Célcsoport bemutatása A tevékenység célcsoportját a létrejövő egységeket bérbe vevő vállalkozások, a vállalkozásoknál munkaviszonyban 
lévő alkalmazottak, az akcióterületen és a városban élő népesség, valamint a területen átutazók jelentik. A célcsoport 
munkahelyek létesülése, valamint a szolgáltatások igénybe vétele révén fogalmazható meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Az akcióterületen lévő üzlethelyiségeknek helyt adó ingatlanok állapota nem megfelelő, hasznosításuk bontással 
lehetséges. A nagymértékű forgalom (áthaladó- és célforgalom) miatt a szolgáltatásokra komoly igény van. A 
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megfelelő üzlet- és szolgáltató helyiségek, valamint a kulturált parkolási lehetőségek megteremtése révén a jelenlegi 
kapacitásaik bővülhetnek. 
 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011  Hónap: 1 hó  Nap: 
Megvalósítás tervezett vége Év: 2012 Hónap: 1-6 hó Nap: 
Tervezett teljes költségvetés összege az 
adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

300 000 000 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 300 000 000 
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 
nagysága (Ft) 

90 000 000 

Támogatás aránya az összes elszámolható 
költségből (Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

30 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 210 000 000 
Biztosított saját forrás aránya az összes 
elszámolható költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható költség) (%) 

70 

További források (Ft) későbbi megállapodásban rögzítendő 
További források megnevezése magánforrás 
Projekt előkészítés helyzete A projekt előkészítettsége a szabályzatok megléte szintjén tart. 
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tervezés és engedélyezés szükséges a tevékenység megvalósításához. 
26. Táblázat: A ROP által támogatható tevékenységek bemutatása -  Bem téri szolgáltatóház kialakítása 
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Tevékenység neve Bem téri közterület kialakítása 
Tevékenység gazdájának megnevezése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tevékenység helyszíne Utca: Bem tér Házszám: Helyrajzi szám: 3231/2, 3231/3, 3231/4, 3231/5, 3231/6, 3231/7 
A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai 

A terület az Önkormányzat tulajdonában áll. A 3231/2, 3231/3, 3231/4, 3231/5 beépített terület, a 3231/6 
beépítetlen terület, a 3231/7 közterület. A területek egy része az Érd, Iparos úti csomópont I. ütemének 
megkezdéséhez szükséges lesz (plusz egy sáv kialakítása és körforgalmi csomópont kialakítása a Törökbálinti u. – 
Sóskúti u. – Iparos u. elágazásánál. 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

A tevékenység a pályázati útmutató alapján közterületek fejlesztése kategóriába tartozik.  

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA típusú tevékenység 
Tevékenység célja A tevékenység célja a Bem tér rendezése és a Parkvárosi alközpont központi területének kialakítása. 
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, 
mértékegység, célérték) 

Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága. Mértékegysége hektár (ha). Célérték:  

Tevékenység szakmai leírása A Bem téren – az M7-es autópálya lehajtójának megépítésével párhuzamosan – a szolgáltatóház kialakításával 
egyidejűleg a közösségi tér kialakítása is megvalósulna. A meglévő épületek bontásra kerülnek és a kialakult és 
rendezett területen közparkolók és egy közösségi tér alakulna ki. A tervezett beépítés során egy belső sétány/korzó 
kerül kialakításra. A felületeken korszerű utcabútorok és térplasztikák, közterületi szobrok kapnak helyet. A 
közterülethez funkcionálisan kapcsolt kertek új növényzetet kapnak. 
A tervezett fejlesztés figyelembe veszi a meglevő – védettségre is javasolt – fák megőrzését. Ennek megfelelően a 
meglevő és megtartásra javasolt fák (mocsári tölgy) a tervezett közterületi fejlesztés részét képezik, kiegészítve a 
tervezett belső sétány növényzetét.  
A fejlesztés során számos járulékos, de a városi életterekhez szükségszerűen kapcsolódó funkciók is biztosításra 
kerülnek. Ilyen lehet, az illemhelyek elhelyezése, akadálymentes közlekedés biztosítása a közterületen, városi 
információs pontok elhelyezése, közösségi terek kialakítása utcabútorokkal. 

Célcsoport bemutatása A projekt célcsoportját a Bem tér közelében ügyet intézők (bevásárlás, óvoda, szolgáltatások) alkotják. A közösségi 
funkciót a városrész lakossága használja elsősorban. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A téren lévő épületek bontandóak. Az Iparos utcában a nagymértékű forgalom – mely nagyrészt az M7-es 
autópályához kapcsolódik – okán 1-1 forgalmi sáv kerül kialakításra. Így mindenképpen sort kell keríteni a Bem tér 
arculatának és funkcióinak az új rendbe való illesztésére. A kialakítandó szolgáltatóház mellett parkolóhelyek 
alakíthatók ki. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: 1 hó Nap: 
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Megvalósítás tervezett vége Év: 2012 Hónap: 1-6 hó Nap: 
Tervezett teljes költségvetés összege az 
adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

120 000 000 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 120 000 000 
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 
nagysága (Ft) 

102 000 000 

Támogatás aránya az összes elszámolható 
költségből (Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

85 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 18 000 000 
Biztosított saját forrás aránya az összes 
elszámolható költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható költség) (%) 

85 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése nem releváns 
Projekt előkészítés helyzete A projekt előkészítettsége a szabályzatok megléte szintjén tart. 
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tervezés és engedélyezés szükséges a tevékenység megvalósításához. 
27. Táblázat: A ROP által támogatható tevékenységek bemutatása - Bem téri közterület kialakítása 
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Tevékenység neve Parkvárosi Közösségi Ház és környékének revitalizációja 
Tevékenység gazdájának megnevezése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tevékenység helyszíne Utca: Bajcsy Zsilinszky u. Házszám: 204-208. Helyrajzi szám: 7322, 7351 
A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai 

A két terület az Önkormányzat tulajdonában van. 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

A pályázati útmutató alapján a tevékenység közösségi funkció kategóriába tartozik. A közösségi ház épületének 
külső felújítása, belső átalakítása, bővítése elszámolható költség. 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA típusú tevékenység. 
Tevékenység célja A tevékenység célja a leromlott állapotú Parkvárosi Közösségi Ház épületének külső és belső felújítása, valamint az 

épülethez tartozó park újjáélesztése. 
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, 
mértékegység, célérték) 

A projekt révén megerősített funkciók száma. Mértékegység: db. Célérték:  

Tevékenység szakmai leírása A Parkvárosi Közösségi Ház épületének felújítása – benne a könyvtárral – valósulna meg. A meglévő szolgáltatások 
és funkciók erősítése az épület korszerűsítésével történne. Az épület parkja a felújítás során újjáélesztésre kerül, a 
zöldfelület felülvizsgálatával és térbútorok elhelyezésével.  

Célcsoport bemutatása A Parkvárosi Közösségi Ház programjai révén az egész város lakosságának részére szolgáltat. A fiókkönyvtár a 
város északi területét látja el. A lakosság ezen két csoportja alkotja a tevékenység célcsoportját. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A Közösségi Ház épülete és környezete leromlott fizikai állapotban van. Ahhoz, hogy a meglévő igénybevevői 
létszám megmaradjon, illetve, hogy új személyek is részt vegyenek a programokon a kulturált környezet kialakítása 
elengedhetetlen. A kulturált környezet az épület egészét, valamint az épülethez kapcsolódó parkot is jelenti.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 7-12 hó Nap: 
Megvalósítás tervezett vége Év: 2012 Hónap: 6 hó Nap: 
Tervezett teljes költségvetés összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

300 000 000 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 300 000 000 
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 
nagysága (Ft) 

255 000 000 

Támogatás aránya az összes elszámolható 
költségből (Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

85 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 45 000 000 
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Biztosított saját forrás aránya az összes 
elszámolható költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható költség) (%) 

15 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése nem releváns 
Projekt előkészítés helyzete A projekt előkészítettsége a szabályzatok megléte szintjén tart. 
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tervezés és engedélyezés szükséges a tevékenység megvalósításához. 
28. Táblázat: A ROP által támogatható tevékenységek bemutatása - Parkvárosi Közösségi Ház és környékének revitalizációja 
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Tevékenység neve Teleki Sámuel Általános Iskola bővítése és rekonstrukciója 
Tevékenység gazdájának megnevezése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tevékenység helyszíne Utca: Törökbálinti u.  Házszám: 1. Helyrajzi szám: 3172/1 
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai A terület az Önkormányzat tulajdonában van. 
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

A tevékenység a pályázati útmutató alapján közszféra funkciók kategóriába tartozik. 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA típusú tevékenység. 
Tevékenység célja A tevékenység célja az iskola épületének felújítása, átalakítása a XXI. század igényeinek megfelelően. A 

növekvő gyermeklétszám és az iskola arculatának változása (öko iskola, speciális nyelvi képzések) miatt 
szükséges az oktatási infrastruktúra fejlesztése. 

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, 
mértékegység, célérték) 

A projekt révén megerősített funkciók száma. Mértékegység: db. Célérték: 1. 

Tevékenység szakmai leírása A pontos meghatározás a pályázat benyújtásához szükséges. 
Célcsoport bemutatása A tevékenység célcsoportját az Érden lakó általános iskolás korú – illetve a náluk fiatalabb – gyerekek jelentik. 

Ők azok, akik a felújított iskolát használni fogják. 
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A Parkvárosi akcióterületen, valamint a Parkvárosi városrészben a városi átlagnál magasabb a 0-14 éves korú 

gyerekek aránya. A növekvő gyereklétszám az iskola fennmaradását és szükségességét támasztja alá.  
Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: 1-6 hó Nap: 
Megvalósítás tervezett vége Év: 2012 Hónap: 7-12 hó Nap: 
Tervezett teljes költségvetés összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

1 500 000 000 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 1 500 000 000 
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 
nagysága (Ft) 

1 275 000 000 

Támogatás aránya az összes elszámolható 
költségből (Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

85 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 225 000 000 
Biztosított saját forrás aránya az összes 
elszámolható költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható költség) (%) 

15 
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További források (Ft) 0 
További források megnevezése nem releváns 
Projekt előkészítés helyzete A projekt előkészítettsége a szabályzatok megléte szintjén tart. 
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tervezés és engedélyezés szükséges a tevékenység megvalósításához. 
29. Táblázat: A ROP által támogatható tevékenységek bemutatása - Teleki Sámuel Általános Iskola bővítése és rekonstrukciója 
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Szinergia vizsgálat 

A projekt érdekében Érd Város Önkormányzati Hivatala elkészíttette Érd, Bem tér és 
környéke fejlesztési tanulmányát 2003 elején. A tanulmányban szereplő megállapítások részben 
már megváltoztak, azonban egyes részei még aktuálisak. Az akcióterületi tervben szereplő 
fejlesztések megelőző tevékenységeként megvalósult az akcióterületet a déli városrészekkel 
összekötő  Bajcsy Zsilinszky út burkolatának felújítása a Törökbálinti út – Sóskúti út elágazástól 
az akcióterület határáig (és azon is túl természetesen).  Ezzel összhangban került felújításra a 
Szivárvány Óvoda a Bem téren. Ugyancsak elkészült az INTERSPAR áruház, valamint az M7-es 
autópálya le- és felhajtójának terve. A terveken szereplő építések új arculatot adnak az 
alközpontnak. A tervezett útépítés (az Iparos utca 1-1 forgalmi sávval való bővítése, körforgalmi 
csomópont kialakítása az Iparos utca – Törökbálinti út – Sóskúti út – Bajcsy Zsilinszky utca 
elágazásnál) érdekében az út menti ingatlanok rendezése szükséges (telekalakítások), mely a 
szomszédos területek átrendezését is magával vonzza. Így a már átalakított területeken kerülne 
kialakításra a Bem tér közösségi tere, valamint itt kerülne kialakításra a szolgáltatóház is.  

A városi alközpont közfunkcióinak erősítését szolgálja a közelben lévő Teleki Sámuel 
Általános Iskola, valamint a Parkvárosi Közösségi Ház épületeinek felújítása, a hozzájuk tartozó 
zöldterület revitalizációval együtt.  

A projektterületen lévő további fejlesztéseket a bemutatott beruházási elemek megvalósítása 
során/után a magánszféra fogja lebonyolítani. Ilyen lesz az INTERSPAR beruházása, amely 
során a beruházó megépíti kiépíti a buszmegállót és a buszfordulót. A terület szennyvíz-
hálózatának hiányzó részeit az Önkormányzat és a lakosság építteti meg. 

Ugyancsak fejlesztési céllal jelent meg az akcióterületen a Lidl áruház, mely felvásárolta a 
szükséges területeket az Iparos utca – Kádár utca – Simító utca – Törökbálinti út tömbben.  

A bemutatott fejlesztések egymást erősítve szolgálják az Integrált Városfejelsztési 
Stratégiában megfogalmazott szolgáltató alközpont létrehozását. 

 

A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 

• A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok 

Az Iparos utca bővítéséhez szükséges területbesorolási változásokat az Önkormányzat 
288/2009. (IX.10.) Kgy. határozatával megkezdte.  

• Terület-előkészítési feladatok 

A Bem téren lévő bezárt orvosi rendelők és üzletek épületei bontandóak. A bontást az 
Önkormányzat vagy saját feladatkörben, vagy ingatlanértékesítési pályázat keretében az 
építéssel együtt végezné el.  

• Az akcióterületen belüli út- és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok 

Az akcióterületen belüli út- és közműhálózati fejlesztésekhez egyedül a Bem téri 
közterület kialakítása tartozik. A költségek pontos meghatározása a tervezés során 
véglegesedik.  
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• Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat (infrastruktúra) felújításával, illetve 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

A feladat a Parkvárosi akcióterület esetében nem releváns. 

• A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

A Parkvárosi Közösségi Ház kertjében lévő zöldfelület rehabilitáció és szomszédos telek?  

• A kármentesítési tevékenység 

A feladat a Parkvárosi akcióterület esetében nem releváns. 

• Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények (szuperstruktúrák) 
rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

A feladat a Parkvárosi akcióterület esetében nem releváns. 

• Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja 

A feladat a Parkvárosi akcióterület esetében nem releváns. 

• Építési, telekalakítási feladatok 

Az Iparos utca bővítéséhez szükséges területbesorolási változásokat az Önkormányzat 
288/2009. (IX.10.) Kgy. határozatával megkezdte. A tervezett fejlesztések összhangban 
vannak a Település Szabályozási Tervével.  

• Akadálymentesítés 

A projekt során a szolgáltatóház tervezése-kialakítása, a Közösségi Ház, valamint a Teleki 
Sámuel Általános Iskola tervezése-felújítása akadálymentes módon történik. 

• Azbesztmentesítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában 

A feladat a Parkvárosi akcióterület esetében nem releváns. 

• Energiahatékonysági korszerűsítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek 
vonatkozásában 

A projekt során a Teleki Sámuel Általános Iskola, valamint a Parkvárosi Közösségi Ház 
felújítása során az épületek energetikai korszerűsítése is megtörténik. A beépítendő 
építőanyagok esetében a korszerűség és az energiahatékonyság kiemelt szempont lesz. 
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4.3 A magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 

Tevékenység neve Bevásárlóközpont építése az M7-es lehajtó mellett 1. 
Tevékenység gazdájának megnevezése ÉRD M7 Kft. 
Tevékenység helyszíne Utca: Aszfaltozó u., 

Asztalos u., Gépész u., 
Iparos u.  

Házszám:  Helyrajzi szám: 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 
3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221/1, 
3221/2, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai A terület a beruházó ÉRD M7 Kft. tulajdonában van.  
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

A fejlesztés nem része a Regionális Operatív Program keretében benyújtott pályázatnak, ezért a kérdés nem 
releváns. 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Nem releváns. 
Tevékenység célja A cél a város egyik frekventált helyén egy 15 000 m2-es kereskedelmi központ kialakítása.  
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, 
mértékegység, célérték) 

A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése. Mértékegység: 
db. Célérték: 3. 

Tevékenység szakmai leírása A SPAR arculatának megfelelő 15 000 m2-es kereskedelmi központ létrehozása. Az épületben a központi 
INTERSPAR áruház mellett kisebb üzletek is helyet kapnak és egy megállapodás alapján a város is hozzájut 
egy 540 m2-es területhez. 

Célcsoport bemutatása A célcsoportot az Érden és a Budapesti agglomeráció délnyugati területén élő, valamint az akcióterületen 
átutazó lakosság jelenti. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. áruház-fejlesztési koncepciója alapján kerül kialakításra az új 
építmény. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: 1 
hó 

Nap: 1. 

Megvalósítás tervezett vége Év: 2012 Hónap: 4-6 
hó 

Nap: 1. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

Nem publikus. 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) Nem publikus. 
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

Nem releváns. 
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Támogatás aránya az összes elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes elszámolható költség) 
(%) 

Nem releváns. 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Nem publikus. 
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

100 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Nem releváns. 
Projekt előkészítés helyzete A helyi és a központi tervtanács engedélyezte a terveket, illetve a környezetvédelmi engedély rendelkezésre 

áll. 
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek További tervezési és engedélyezési feladatok a tevékenység megvalósításához. 
30. Táblázat: A magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán - Bevásárlóközpont építése az M7-es lehajtó mellett 1. 
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Tevékenység neve Bevásárlóközpont építése az M7-es lehajtó mellett 2. 

Tevékenység gazdájának megnevezése Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. 

Tevékenység helyszíne Utca: Kádár u.  Házszám:  Helyrajzi szám: több helyszínen 

A tevékenység helyszínének tulajdoni 
viszonyai 

A terület nagy része a beruházó Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. tulajdonában van.  

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

A fejlesztés nem része a Regionális Operatív Program keretében benyújtott pályázatnak, ezért a kérdés nem releváns. 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Nem releváns. 

Tevékenység célja A cél a város egyik frekventált helyén egy kereskedelmi központ kialakítása.  

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, 
mértékegység, célérték) 

A projekt révén megerősített funkciók száma. Mértékegység: db. Célérték: 1. 

Tevékenység szakmai leírása Az áruházlánc arculatának megfelelő áruház létrehozása.  

Célcsoport bemutatása A célcsoportot az Érden élő lakosság alkotja. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. áruház-fejlesztési koncepciója alapján kerül kialakításra az új építmény. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: hó Nap: 

Megvalósítás tervezett vége Év: 2011 Hónap: hó Nap: 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 

Elszámolható költségek nagysága (Ft)  

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 
nagysága (Ft) 

Nem releváns. 

Támogatás aránya az összes elszámolható Nem releváns. 
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költségből (Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)  

Biztosított saját forrás aránya az összes 
elszámolható költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható költség) (%) 

100 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt előkészítés helyzete A tervek készítése folyamatban van. 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek További tervezési és engedélyezési feladatok a tevékenység megvalósításához. 
31. Táblázat: A magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán - Bevásárlóközpont építése az M7-es lehajtó mellett 2. 
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4.4 Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által 
megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen 

Tervezett és lehetséges projektek 

Projekt neve M7-es lehajtó és kapcsolódó útvonalak 
átépítése 

Projekt rövid leírása Az M7-es autópálya érdi lehajtója és az Iparos 
utca kapcsolódó részének átépítése a 
Törökbálinti – Sóskúti csomópontig 

Projekt helyszíne Iparos utca 
Projekt gazda Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Előkészítettség A tervek rendelkezésre állnak, az építési 

engedély megszerzése folyamatban van 
Tervezett összköltség  1 600 000 000 Ft 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2011 
32. Táblázat: Tervezett és lehetséges projektek 

 

4.5 A tervezett fejlesztések várható hatásai 

4.5.1 Társadalmi-gazdasági hatások 

Foglalkoztatás és munkaerő-piac 

Az akcióterületi terv megvalósítása jelentősen hozzájárul a munkaerő-piac bővüléséhez, 
több új munkahelyet teremt a fejlesztések kapcsán. A ROP projekt a szolgáltatóház megépítése (a 
munkahelyek egy részét megőrzi, de új munkahelyeket is teremt), a magánszféra fejlesztései pedig 
az INTERSPAR és Lidl áruházak megépülése révén teremt új munkahelyeket. A felújítások révén 
a Közösségi Ház és az Általános Iskola fennmaradása és a nyújtott szolgáltatások minősége 
javulni fog, így az intézményekben lévő munkahelyek megőrzésre kerülnek. 

Az akcióterületi terv közvetett hatásai között megemlítendő az építési tevékenységek idejére 
vonatkozó munkahelyteremtés, valamint az, hogy a létrejövő alközpont szervezett megjelenése 
további vállalkozások megjelenését eredményezheti, melyek újabb munkahelyeket teremhetnek. 

 

Vállalkozások erősödése 

Az akcióterületi terv megvalósítása a munkahelyteremtés/megőrzés funkció mellett a 
vállalkozások bevételeit is gyarapíthatja. A rendezett, minőségi környezet nagyobb célcsoportot 
vonz, és a nagyobb csoporttól nagyobb bevételek származhatnak. A minőségi környezet a 
Parkvárosi városrészben élő meghatározó gazdasági potenciával rendelkező fizetőképes keresletet 
is arra ösztönzi, hogy szükségleteit a fejlesztett területen elégítse ki (ne Budapesten és ne a város 
más részein). A vállalkozások bevételeinek növekedése a helyi adók (elsősorban iparűzési) 
növekedését is eredményezi, melynek elsődleges élvezője a város és lakossága.  
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Társadalmi kohézió 

Érd városfejlődése és alvóvárosi szerepe miatt a helyi identitástudat nem alakult ki a 
városban. A lakosság a várost csupán alvásfunkcióra használja, még a rekreációs és kereskedelmi 
funkciókat is a napi munkavégzés helyén – jellemzően Budapesten – veszi igénybe. Az 
identitástudat fejlesztését szolgálja a Városközponti Akcióterület fejlesztése, mely során a 
városnak olyan markáns központi területe jön létre, mely az emberek gondolkodásában 
összekapcsolódhat Érd nevével. A Parkvárosi Akcióterület központi területének kialakítása révén 
a Városközponti területet tehermentesítő alközpont jöhet létre, a helyi lakosság igényeinek is 
megfelelő szintű szolgáltatások nyújtásával. Így a helyi lakosság esetén kialakulhat a város egészén 
kívül a városrészhez is kötő kapcsolat. 

 

Egyéb gazdasági hatások 

A projekt során felújításra kerül a Parkvárosi Közösségi Ház, valamint a Teleki Sámuel 
Általános Iskola épülete. A felújítások után az épületek fenntartási költségei csökkeni fognak, 
hiszen a fejlesztés során korszerű technológiák és energiatakarékos anyagok kerülnek beépítésre. 
Így az önkormányzatra háruló fenntartási költségek csökkenni fognak. 

 

4.5.2 Esélyegyenlőségi hatások 

A tervezett tevékenységek esélyegyenlőségre való hatása egyértelműen pozitív, a helyi 
értékek megőrzése révén a helyi lakosság életére kedvező hatású. Az építési tevékenységekkel 
érintett épületek akadálymentesítése megvalósul, így a fogyatékkal élők is könnyebben juthatnak a 
szolgáltatásokhoz. A munkahelyteremtés során az akadálymentesítéssel megteremtődik a 
lehetőség a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatására. Mivel a teremtett munkahelyek 
elsősorban a magánszféra projektjeinél – Európai Uniós és hazai finanszírozás nélkül – 
valósulnak meg, ezért az Önkormányzatnak kevés lehetősége marad a foglalkoztatási kérdésekbe 
való beleszólásra.  

Mivel bizonyos szolgáltatások a területen maradnak, ezért nem kell a nagyobb távolságokat 
megtenni ezek igénybe vételéhez.  

A projekt keretében az önkormányzat tervezi közhasznú foglalkoztatás keretében hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatását, továbbá a hátrányos helyzetűek társadalmi csoportok igényeinek 
megfelelő szolgáltatások, képzések beindítását is. Ennek lehetőségeit, a társadalmi mobilitás 
megfelelő módszereit vizsgálja az önkormányzat. 

A fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvános eseményeken a mindenkori projektgazda 
esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti az egyes társadalmi csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket.  
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4.5.3 Környezeti hatások 

Közlekedés 

A Parkvárosi Akcióterületen a tömegközlekedés az autóbuszos közlekedés révén van jelen. 
A Bem tér, a városi és helyközi közlekedésben alközponti szerepet tölt be. A tervezett fejlesztések 
közül az INTERSPAR építkezésének részeként korszerűsítésre kerül a buszmegálló és 
buszforduló. Ennél sokkal jelentősebb a buszok áthaladása szempontjából, hogy az Iparos utca 
szélesítésre kerül és megépül a körforgalmi csomópont. Az új forgalmi helyzetben a közlekedési 
dugók megszűnnek (de legalábbis méretük és számuk csökken), így a helyközi közlekedés jobban 
tartani tudja a tervezett menetrendet, tervezhetőbb lesz, és így a lakosság szívesebben veszi 
igénybe.  

A területen a környezetbarát közlekedési szempontok érvényesítése is megvalósul. Az 
akcióterület fő közlekedési ütőere – az Iparos utca – szélesítésével a forgalmi dugók 
kialakulásának esélye csökken, így a gépkocsik kevesebb időt töltenek el a területen várakozással, 
ami csökkenti a környezetszennyezést elsősorban a zaj és a kibocsátott szennyező anyagok 
tekintetében. Mivel az M7-es autópályáról Érdre lehajtani továbbra is csak egy helyen lehet, így a 
területen áthaladó forgalom mértéke nem csökken, a projektelemek a közlekedés okozta 
környezeti károk enyhítéséhez járulnak hozzá. 

 

Környezeti minőség 

Az akcióterületi terv elemeinek megvalósítása során, az ingatlanfejlesztések esetén, a 
korszerű, környezetbarát technológiák alkalmazása kiemelt szempont lesz. A felújítandó 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében a környezetbarát technológiák 
alkalmazásának erőteljes gazdasági vonatkozásai is vannak. A fenntartás költségei a beruházás 
eredményeként csökkennek, az energiafelhasználás csökkenése révén.  

 

Zöldfelület-gazdálkodás 

A fejlesztéssel érintett zöldfelületek tervezése a tájegységnek megfelelő növényzet 
felhasználásával történik. Minden esetben figyelembe kell venni a zöldfelület korábbi arculatát, és 
meg kell próbálni a hangulatok megőrzését.  
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4.6 Kockázatok elemzése  

Kockázat megnevezése Valószínűség 
(1-7) 

Hatás 
(1-7) 

A kockázat kezelésének módja Projekt/tevékenység, amire a kockázat 
vonatkozik 

Tervezés elhúzódása 4 5 Folyamatos egyeztetések az érdekeltek bevonásával M7-es lehajtó és kapcsolódó útvonalak 
átépítése 

Szolgáltatóházba beköltöző vállalkozások 
érdektelensége 

2 3 A leendő bérlők bevonása a projektfejlesztés és tervezés során. 
A bérleti díjak megfelelő meghatározása. 

Szolgáltatóház kialakítása a Bem téren 

Fenntarthatósági feltételek romlása 2 5 Megfelelő színvonalú, sokoldalú programcsomag 
összeállításával a résztvevők számának megőrzése.  

Parkvárosi Közösségi Ház és 
környezetének felújítása 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok 
megvásárlása nem lehetséges 

2 2 A piaci viszonyoknak megfelelő vételi árak megajánlása. Bevásárlóközpont az M7-es lehajtó 
mellett 2. 

Pótmunka igények felmerülése 3 4 Precíz előkészítés, pontos állapotfelmérés, referenciával 
rendelkező szolgáltatók kiválasztása. 

Összes projektelem 

33. Táblázat: Kockázatok elemzése 

1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 



 

  
77662222  PPééccss,,  DDoohháánnyy  uu..  77..    

 
ÉÉRRDD  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  PPAARRKKVVÁÁRROOSSII  AALLKKÖÖZZPPOONNTT  EELLŐŐZZEETTEESS  AAKKCCIIÓÓTTEERRÜÜLLEETTII  TTEERRVVEE  22000099  

72 

4.6.1 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott 
partnerségi egyeztetések 

A projektelemek kidolgozása során a számos civil és szakértői egyeztetésre került sor a 
projektek szakszerű és sikeres kivitelezése érdekében. Az egyezetések során résztvevő szervezetek 
tartalmilag nagymértékben hozzájárultak a projektekhez.  

 

Partnerségi egyeztetések 

Az önkormányzat az IVS és az akcióterületi terv készítése kapcsán több ízben folytatott 
partneri egyeztetéseket, melyek során meghallgatásra került a helyi lakosság, a különböző civil 
szervezetek, illetve az akcióterületen működő vállalkozások és közintézmények képviselőinek 
véleménye. Az akcióterületen tervezett beruházások, rövidebb és hosszabb távú fejlesztési 
szándékok bemutatásra kerültek, és az ezekkel kapcsolatos vélemények figyelembe vételével 
formálódott jelen projekt tartalma is. 

 

A partnerségi egyeztetések egyik fontos lépését jelen pályázat apropója kapcsán az 
akcióterületen működő vállalkozások és civil szervezetek direkt megkeresése jelentette az 
együttműködési szándékok feltérképezését. Az önkormányzat a terület integrált rehabilitációjába, 
a gazdasági funkciók erősítése, a jelenleginél szélesebb és magasabb színvonalú szolgáltatási 
kínálat biztosítása érdekében a helyi vállalkozókkal együtt kíván működni, tervezett fejlesztéseiket 
később a pályázat által megengedett 50%-os arányban támogatni kívánja. 

 

Eseménytörténet 

Esemény neve Célja Helyszín, időpont Résztvevők 

Vállalkozói fórum Az akcióterületen érintett 
vállalkozások megismertetése 
az Önkormányzati 
fejlesztésekkel, a magánszféra 
szándékainak felkutatása 

Érdi Ipartestület, 2009. 
november 2. 

A résztvevőket mellékelt jelenléti 
ív tartalmazza. 

34. Táblázat: Eseménytörténet 

 

Vállalkozói fórum – 2009. november 2. 

A fórumon részt vevő vállalkozók és közszereplők egyetértettek az akcióterületi fejlesztések 
szükségességében. A Bem tér déli oldalán lévő üzlethelyiségek tulajdonosai kijelentették 
együttműködési szándékukat. Ennek egyik elképzelhető módja, hogy a jelenlegi üzlethelyiségeik 
bontásra kerülnek és a létrejövő szolgáltatóházban tulajdonrészt szereznek.  

 

A partnerségi lépések, egyeztetések és a kétirányú kommunikáció Érden már egy 
megkezdett folyamat, amelyet mind nagyobb hatékonysággal és szélesebb körre kiterjedően 
folytatni kell a megvalósítás és az üzemeltetés, illetőleg a terület további fejlesztései során. 
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Ezt szolgálják a beruházásokat kísérő ún. soft tevékenységek is, a projektindító és -záró 
rendezvények, és az egyéb városmarketing események. A környezettudatos szemlélet erősítését 
célzó akciók is a partnerség-építés, a helyi identitás erősítése céljából kerülnek megrendezésre. A 
rendezvényeken lehetőség nyílik a város rehabilitációs projekt ismételt, részletesebb bemutatására, 
a tervezett fejlesztések előrehaladásával kapcsolatos helyzetjelentésekre, és az érdeklődők 
kérdéseinek, észrevételeinek megvitatására.  

 

A tervezői munka eredményének lakossági ismertetése az Akcióterületi Terv elkészülését 
követően is elsődleges fontosságú. Készül egy tájékoztató összefoglaló anyag, amely a város 
honlapján, az önkormányzat tájékoztató kiadványában, illetve a helyi médiában (helyi újság, TV) 
jelentethető meg és alkalmas arra, hogy a kommunikációba bevont szereplőknél szélesebb körben 
kapjanak információt a kerület lakosai az elkészült anyagról, illetve a kitűzött célokról. 

E kommunikációs anyag javasolt tartalma: 

• Köszönet a fórumokon résztvevő csoportoknak a véleménynyilvánításért, a Terv 
megalapozásában, kimunkálásában való részvételért 

• Az akcióterület helyi részletes gazdaságfejlesztési stratégiai céljainak ismertetése, a 
funkcióbővítő városközpont rehabilitáció akcióterületének bemutatása, a tervezett 
fejlesztések rövid, lényegre törő ismertetése 

• Projektek hatásmechanizmusának bemutatása: életminőség, jövedelmi hatások, 
munkahelyteremtés, turisztikai hatások, stb. 

• A megvalósítás következő lépéseinek bemutatása. 
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5 PÉNZÜGYI TERV 

A pénzügyi terv nemcsak egy költségkalkuláció, hanem a költségek és források összehangolásával előállított pénzügyi forgatókönyv, amely 
bemutatja, hogy a fejlesztési akció milyen finanszírozási feltételek között valósítható meg. 

5.1 Az akcióterület átfogó pénzügyi terve 

2010 2011 2012 2013 
Megnevezés 1. félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév Összesen 

1. Projektelőkészítési költségek 15 790 620 426 412 628 0 0 0 0 0 0 442 203 248 
2. Megvalósítás 0 70 893 000 3 108 559 474 2 947 795 000 1 505 700 000 325 000 000 0 0 7 957 947 474 

2.1 Ingatlan tulajdonszerzési 
költségek                 0 

2.2 Területelőkészítési 
költségek 0 5 100 000 577 770 474 0 0 0 0 0 582 870 474 
Bem téri Szolgáltatóház 0 0 2 158 000 0 0 0 0 0 2 158 000 
Bem téri közterület 0 0 5 263 000 0 0 0 0 0 5 263 000 
Közösségi Ház 0 5 100 000 0 0 0 0 0 0 5 100 000 
Teleki Iskola 0 0 15 789 474 0 0 0 0 0 15 789 474 
Spar 0 0 500 000 000 0 0 0 0 0 500 000 000 
M7 0 0 50 000 000 0 0 0 0 0 50 000 000 
Lidl 0 0 4 560 000 0 0 0 0 0 4 560 000 

2.3 Építési költségek 0 65 793 000 2 530 789 000 2 947 795 000 1 505 700 000 325 000 000 0 0 7 375 077 000 
2.3.1 Közcélú épületek, 

építmények, közterületek 
építése, rehabilitációja 0 65 793 000 1 210 789 000 1 211 795 000 505 700 000 325 000 000 0 0 3 319 077 000 
Bem téri Szolgáltatóház 0 0 87 000 000 87 000 000 87 000 000 0 0 0 261 000 000 
Bem téri közterület 0 0 33 000 000 34 000 000 33 000 000 0 0 0 100 000 000 
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2010 2011 2012 2013 
Megnevezés 1. félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév Összesen 

Közösségi Ház 0 65 793 000 65 789 000 65 795 000 60 700 000 0 0 0 258 077 000 
Teleki Iskola 0 0 325 000 000 325 000 000 325 000 000 325 000 000 0 0 1 300 000 000 
M7 0 0 700 000 000 700 000 000 0 0 0 0   

2.3.2 Önkormányzati 
tulajdonú lakóépületek 
építésének, illetve 
rehabilitációjának költségei                 0 

2.3.3 Épületek értékesítési 
céllal végzett építésének, illetve 
rehabilitációjának költsége                 0 

2.3.4 Magántulajdonú 
épületeken a közszféra 
pénzéből végzett építési, illetve 
épületrehabilitációs munkák 
költségei                 0 

2.3.5 Magántulajdonon 
történő beruházás építési 
költsége 0 0 1 320 000 000 1 736 000 000 1 000 000 000 0 0 0 4 056 000 000 
Spar 0 0 1 100 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 0 0 0 3 600 000 000 
Lidl 0 0 220 000 000 236 000 000 0 0 0 0 456 000 000 
3. Soft projektelemek költségei 0 0 0 14 560 000 46 294 260 13 157 895 0 0 74 012 155 

4. Szolgáltatások igénybevétele 0 23 544 650 132 699 974 142 389 750 75 285 000 16 250 000 0 0 390 169 374 

5. Projektmenedzsment 
költsége 0 1 417 860 57 079 989 64 955 900 30 114 000 6 500 000 0 0 160 067 749 

Összesen 15 790 620 522 268 138 3 298 339 437 3 169 700 650 1 657 393 260 360 907 895 0 0 9 024 400 000 
35. Táblázat: Az akcióterület költségei 
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5.2 Az akcióterület fejlesztéséhez szükséges források 

2010 2011 2012 2013 
Megnevezés 1. félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév Összesen 

1. Önkormányzati források 2 368 593 35 220 435 138 176 400 133 342 597 134 755 791 54 136 184 0 0 498 000 000 
2. Közvetlen városfejlesztési bevételek az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok értékesítéséből                 0 

3. A magánszféra fejlesztési hozzájárulásai 0 315 360 000 1 916 960 000 1 862 080 000 1 110 000 000 0 0 0 5 204 400 000 

4. Egyéb külső források bekapcsolásának lehetőségei 0 30 000 000 785 000 000 785 000 000 0 0 0 0 1 600 000 000 
5. Pályázati források  13 422 027 141 687 703 433 203 037 414 278 053 412 637 469 306 771 711 0 0 1 722 000 000 
Bem téri Szolgáltatóház 0 4 736 844 28 619 718 27 927 000 28 716 438 0 0 0 90 000 000 
Bem téri közterület 0 5 368 413 34 800 198 30 923 000 30 908 389 0 0 0 102 000 000 
Közösségi Ház 13 422 027 64 477 183 59 835 095 59 840 553 57 425 142 0 0 0 255 000 000 
Teleki Iskola 0 67 105 263 309 948 026 295 587 500 295 587 500 306 771 711 0 0 1 275 000 000 

Összesen 15 790 620 522 268 138 3 273 339 437 3 194 700 650 1 657 393 260 360 907 895 0 0 9 024 400 000 
36. Táblázat: Az akcióterület fejlesztéséhez szükséges források 

 



 

  
77662222  PPééccss,,  DDoohháánnyy  uu..  77..    

 
ÉÉRRDD  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  PPAARRKKVVÁÁRROOSSII  AALLKKÖÖZZPPOONNTT  EELLŐŐZZEETTEESS  AAKKCCIIÓÓTTEERRÜÜLLEETTII  TTEERRVVEE  22000099  

77 

5.3 Pályázat pénzügyi terve 

5.3.1 Pályázat megvalósításakor felmerülő költségek  

Előkészítési költségek 

Tevékenység Elszámolható költség (Ft) 
Bem téri Szolgáltatóház 15 789 480
Bem téri közterület 6 315 780
Közösségi Ház 15 790 620
Teleki Iskola 78 947 368
Összesen 116 843 248

Előkészítés aránya az összköltségen belül 5,26%
37. Táblázat: Előkészítési költségek 

 

Szolgáltatások költségei 

Tevékenység Elszámolható költség (Ft) 
Bem téri Szolgáltatóház 13 157 900
Bem téri közterület 5 263 150
Közösségi Ház 13 158 850
Teleki Iskola 65 789 474
Összesen 97 369 374
Szolgáltatás aránya az összköltségen belül 4,39%
38. Táblázat: Szolgáltatások költségei 

 

Projektmenedzsment költségek 

Tevékenység Elszámolható költség (Ft) 
Bem téri Szolgáltatóház 5 263 160
Bem téri közterület 2 105 260
Közösségi Ház 5 263 540
Teleki Iskola 26 315 789
Összesen 38 947 749
Projektmenedzsment aránya az összköltségen belül 1,75%
39. Táblázat: Projektmenedzsment költségek 

 

Soft elemek arányosítva a tevékenységekre 

Tevékenység Elszámolható költség (Ft) 
Bem téri Szolgáltatóház 2 631 460
Bem téri közterület 1 052 810
Közösségi Ház 2 609 990
Teleki Iskola 13 157 895
Összesen 19 452 155
Soft elemk aránya aránya az összköltségen belül 0,88%
40. Táblázat: Soft elemek arányosítva a tevékenységekre 
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5.3.2 A pályázat teljes költségvetése 

2010 2011 2012 2013 
Megnevezés 1. félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév Összesen 

1. Projektelőkészítési költségek 15 790 620 101 052 628 0 0 0 0 0   116 843 248 
2. Megvalósítás 0 70 893 000 533 999 474 511 795 000 505 700 000 325 000 000 0 0 1 947 387 474 

2.1 Ingatlan tulajdonszerzési költségek                 0 
2.2 Területelőkészítési költségek 0 5 100 000 23 210 474 0 0 0 0 0 28 310 474 

Bem téri Szolgáltatóház 0 0 2 158 000 0 0 0 0 0 2 158 000 
Bem téri közterület 0 0 5 263 000 0 0 0 0 0 5 263 000 
Közösségi Ház 0 5 100 000 0 0 0 0 0 0 5 100 000 
Teleki Iskola 0 0 15 789 474 0 0 0 0 0 15 789 474 

2.3 Építési költségek 0 65 793 000 510 789 000 511 795 000 505 700 000 325 000 000 0 0 1 919 077 000 
2.3.1 Közcélú épületek, építmények, 

közterületek építése, rehabilitációja 0 65 793 000 510 789 000 511 795 000 505 700 000 325 000 000 0 0 1 919 077 000 
Bem téri Szolgáltatóház 0 0 87 000 000 87 000 000 87 000 000 0 0 0 261 000 000 
Bem téri közterület 0 0 33 000 000 34 000 000 33 000 000 0 0 0 100 000 000 
Közösségi Ház 0 65 793 000 65 789 000 65 795 000 60 700 000 0 0 0 258 077 000 
Teleki Iskola 0 0 325 000 000 325 000 000 325 000 000 325 000 000 0 0 1 300 000 000 

2.3.2 Önkormányzati tulajdonú 
lakóépületek építésének, illetve 
rehabilitációjának költségei                 0 

2.3.3 Épületek értékesítési céllal végzett 
építésének, illetve rehabilitációjának 
költsége                 0 

2.3.4 Magántulajdonú épületeken a 
közszféra pénzéből végzett építési, illetve 
épületrehabilitációs munkák költségei                 0 
3. Soft projektelemek költségei 0 0 0 0 6 294 260 13 157 895 0 0 19 452 155 
4. Szolgáltatások igénybevétele 0 3 544 650 26 699 974 25 589 750 25 285 000 16 250 000 0 0 97 369 374 
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5. Projektmenedzsment költsége 0 1 417 860 10 679 989 10 235 900 10 114 000 6 500 000 0 0 38 947 749 

Összesen 15 790 620 176 908 138 571 379 437 547 620 650 547 393 260 360 907 895 0 0 2 220 000 000 
41. Táblázat: A pályázat teljes költségvetése 

 

5.3.3 A pályázat megvalósításához szükséges források összetétele 

2010 2011 2012 2013 
Megnevezés 1. félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév 1.félév 2.félév Összesen 

1. Önkormányzati források 2 368 593 35 220 435 138 176 400 133 342 597 134 755 791 54 136 184     498 000 000 

2. Közvetlen városfejlesztési bevételek az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
értékesítéséből                 0 

3. A magánszféra fejlesztési hozzájárulásai                 0 
4. Egyéb külső források bekapcsolásának 
lehetőségei                 0 
5. Pályázati források  13 422 027 141 687 703 433 203 037 414 278 053 412 637 469 306 771 711 0 0 1 722 000 000 
Bem téri Szolgáltatóház 0 4 736 844 28 619 718 27 927 000 28 716 438 0 0 0 90 000 000 
Bem téri közterület 0 5 368 413 34 800 198 30 923 000 30 908 389 0 0 0 102 000 000 
Közösségi Ház 13 422 027 64 477 183 59 835 095 59 840 553 57 425 142 0 0 0 255 000 000 
Teleki Iskola 0 67 105 263 309 948 026 295 587 500 295 587 500 306 771 711 0 0 1 275 000 000 
Összesen 15 790 620 176 908 138 571 379 437 547 620 650 547 393 260 360 907 895 0 0 2 220 000 000 

42. Táblázat: A pályázat megvalósításához szükséges források összetétele 
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5.3.4 A pályázat költségvetésének szöveges magyarázata  

Költségek 

Előkészítés költségei között kívánjuk elszámolni: 

• Egyéb szükséges háttértanulmányok költségét (IVS, ATT, hatástanulmány, 
hatásvizsgálat, szakvélemény), 

• Engedélyezési és kiviteli dokumentumok költségét, 
• Szükséges közbeszerzés lebonyolításának költségét. 

 

Megvalósítás költségei között kívánjuk elszámolni: 

1. Építés költségei között szeretnénk elszámolni a komplex terület előkészítés költségét és a 
kivitelezések, építések költségét, 

2. Szolgáltatások költségei között szeretnénk elszámolni: 

• A műszaki ellenőr költségét az építés maximum 1,5%-ának arányában 
• A kötelező könyvvizsgálatot a projekt összköltségének maximum 0,5%-ának arányában 
• A kötelező nyilvánosságot a projekt összköltségének maximum 0,5%-ának arányában  
• A kiviteli tervek ellenőrzéséhez szükséges tervellenőr költségét az építés összköltségének 

maximum 0,5%-ának arányában 
• A megvalósítás során felmerülő hatósági díjakat 
• A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségeket 
• Jogi szolgáltatások költségeit 
• Városmarketing és beavatkozások helyi elfogadását célzó akciók költségeit 

3. Projektmenedzsment költsége: Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások 
költségét 

4. SOFT elemek  
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43. Táblázat: A belső arányok betartása a konkrét pályázat elkészítése során kötelező feladat. 

 

Források: 

Az önkormányzat számlapénzzel kívánja alátámasztani a saját forrás nagyságát. A 
számlapénz mögött önkormányzati kötvénykibocsátás áll. A konzorciumi tagok is biztosítják 
számlapénzzel a saját forrás rendelkezésre állását. 
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6 A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

6.1 Az Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 

A KMOP pályázati forrásaiból megvalósítani tervezett fejlesztéseket menedzselő-
koordináló szervezet a városi IVS-ben került meghatározásra. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. március 27-i ülésén határozatban 
nyilvánította ki azon szándékát, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában kijelölt 
Akcióterületeken meghatározott fejlesztések megvalósítására városfejlesztő gazdasági társaságot 
hoz létre. A projekttársaság alapításának célja az adott területen megvalósítandó fejlesztések 
koordinálása, amelyben az önkormányzat (az önkormányzat által alapított városfejlesztő társaság) 
mellett az érintett területen ingatlantulajdonnal rendelkezők, szakmai és/vagy pénzügyi 
befektetők is részt vesznek. Egy olyan Városfejlesztési Társaság létrehozását célozták meg, 
amelynek feladata a helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartás, és olyan üzleti szolgáltatások 
nyújtása, amely hosszú távon mintegy „inkubálja”, segíti, tanácsokkal látja el a helyi gazdasági 
szereplőket annak érdekében, hogy azok sikeresebbek, eredményesebbek versenyképesebbek 
legyenek. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 002/2009. (I.13.) sz. határozatában 
döntött a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról.  

 

A Projektmenedzsment Szervezet  

A Projektmenedzsment Szervezet feladata a projekt szakszerű és jogszabályszerű 
megvalósításának biztosítása, a cselekvési- és ütemterv jóváhagyása, a megvalósítás nyomon 
követése, szükség esetén módosítások kezdeményezése, a szakmai és pénzügyi előrehaladási 
jelentések előkészítése. Feladata továbbá a műszaki és szakmai részteljesítések nyomon követése, 
illetve a tulajdonosi döntések előkészítése, a projekttel kapcsolatos szakmai, pénzügyi, 
adminisztratív döntések meghozatala, továbbá a támogatási szerződések esetleges módosításának, 
illetve a költségvetés-módosítások előkészítése. 

A projektmenedzsment feladatokat az Érdi Városfejlesztési Kft. (a továbbiakban Társaság) 
látja el, a társaság munkáját külső szakértők segítik. 
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Feladatkörök összefoglalása 

Az „Érd-Parkváros (Bem tér) akcióterületének fejlesztése” elnevezésű projekt 
Projektmenedzsment Szervezetének tagjainak bemutatása: 

 

Gál Gyula (a Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója) - Vezető projektmenedzser, 
projektigazgató, aki egyben a műszaki munkatárs is a projektben 

Feladatai: 

• projekt-menedzsment szervezet belső munkamegosztásának szervezése, találkozók, 
értekezletek, tárgyalások dokumentálása 

• a projekt végrehajtási tervének elkészítése 
• projektben résztvevők közti információáramlás biztosítása 
• a projekt operatív irányítása, a projektben résztvevők munkájának koordinálása, 

tevékenységük követése 
• eltérések, kockázati tényezők esetén megelőző-, ill. ellenintézkedések, helyreállítási 

folyamatok indítása, a projektgazda tájékoztatása/ szükség esetén javaslattétel a 
projektgazda által teendő intézkedésekre 

• a projektköltségvetés teljesítésének és betartásának követése, biztosítása, szükség esetén 
átcsoportosítások, intézkedések kezdeményezése az eljárásrendnek megfelelően 

• a támogatási szerződés ütemezett teljesítésének és betartásának követése, a hatásköri 
kereteken belül annak biztosítása 

• a beszerzések, közbeszerzések megtervezése és megszervezése, időben történő, 
szabályos lebonyolításához szükséges feltételek és információ biztosítása 

• szükség esetén a támogatási szerződés módosításának kezdeményezése és előkészítése 
• a projekt keretében készült épületek, építmények használatba vételi folyamatának 

koordinálása 
• gondoskodás a projekt folyamatos és rendszeres dokumentálásáról 
• kapcsolattartás a közreműködő szervezettel (KSZ), a támogatási szerződés hatálya alá 

tartozó tájékoztatás biztosítása, a teljesítéshez szükséges információ megszerzése a 
KSZ-től és az IH-tól 

• kapcsolattartás az engedélyező hatóságokkal 
• tervezővel való együttműködés 
• kivitelezés bonyolítása, összehangolása 
• együttműködés a műszaki ellenőrrel  
• az előrehaladási jelentések szakmai fejezetének előkészítése a műszaki ellenőri jelentések 

alapján 
• a megrendelő/ kedvezményezett szakmai képviselete az építési folyamatok során 
• állásfoglalás előkészítése a kivitelezés során felmerülő tervezési és kivitelezési 

kérdésekben 
• a projekt műszaki dokumentációinak rendben tartása 
• tervek (engedélyezési, tender-, kiviteli, fedvénytervek, módosítások) 
• a tervekkel, engedélyezéssel kapcsolatos hatósági levelezések, engedélyek 
• az engedélyező hatóságok helyszíni bejárásainak jegyzőkönyvei 
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• építési és eszközbeszerzési közbeszerzési dokumentációk 
• műszaki koordinációk jegyzőkönyvei, emlékeztetői 
• építési naplók 
• műszaki ellenőrrel folytatott levelezései, emlékeztetők 
• műszaki ellenőri jelentések, felmérések, fotódokumentáció 
• a projektértekezleteken való részvétel, a menedzsment rendszeres tájékoztatása a 

műszaki folyamatokkal kapcsolatban 
• a műszaki engedélyezési hatóságokkal való kapcsolattartás, információellátásuk 

biztosítása, a helyszíni bejárások előkészítése és dokumentálása 
• az önkormányzati ügyrendnek megfelelő tájékoztatási és dokumentálási feladatok 

ellátása a projekttel kapcsolatban. 

 

Pénzügyi munkatárs  
Feladatai: 

• a szállítói számlák befogadása, tartalmi, alaki megfelelősségük ellenőrzése, szükség 
esetén korrigáltatása, azok KSZ felé történő továbbítása 

• szükség szerint a támogatás továbbutalásának biztosítása 
• az előrehaladási jelentések pénzügyi fejezeteinek/ kifizetési kérelmek előkészítésében 

való közreműködés 
• a projekt zárójelentésével összefüggő információ-szolgáltatás biztosítása 
• a hiánypótlások teljesítésében való közreműködés 
• a projekt dokumentáció vezetése, rendben tartása terén együttműködés a pénzügyi 

tanácsadóval. 

 

Buttinger Dániel – Projektmenedzser asszisztens  

Feladatai: 

• a projekt vezető menedzserének döntése és feladatkiosztása ill. utasítása alapján kapott 
feladatok  

• munkájában való rendszeres közreműködés 
• városfejlesztési feladatok elvégzése 
• a vezető projektmenedzser. 

 

Kozma György Zsolt – Projektmenedzser asszisztens  

Feladatai: 

• a projekt vezető menedzserének döntése és feladat kiosztása ill. utasítása alapján kapott 
feladatok elvégzése 

• a vezető projektmenedzser munkájában való rendszeres közreműködés 
• ingatlanfejlesztési feladatok. 
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Csík Anita – Projekt asszisztens, gazdasági ügyintéző 

Feladatai: 

• projekttel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása  
• kapcsolattartás a projektmenedzserrel és a partnerekkel, értekezletek, találkozók, 

bejárások koordinációjában való közreműködés 
• a résztvevők kommunikációjának támogatása, a kommunikációval kapcsolatos írásbeli 

(nyomtatott és elektronikus) dokumentumok rendszerezése és archiválása 
• projektnyilvántartások vezetése 
• a projektdokumentálásban való adminisztratív közreműködés (jegyzőkönyv-készítés, a 

projektmenedzser által meghatározott rend szerint az elektronikus és nyomtatott 
dokumentumok rendszerezése, rendben tartása, megőrzése) 

• a projektdokumentációhoz szükséges anyagok kezelése, beszerzésük kezdeményezése 
• a menedzsment számára technikai asszisztencia biztosítása (gépelés, fénymásolás, 

dokumentáció összerakása, postai feladatok, stb.) 
• a projektdokumentumokról szóló nyilvántartás vezetése. 

 

A projektmenedzsment tagjai által elvégzett feladatok részletezése, felelősségi 
körök meghatározása 

A feladat végrehajtás központi szereplője a projektvezető menedzser (projektigazgató). A 
projekt megvalósítása során a projektmenedzser feladata alapvetően a támogatási szerződésben 
foglaltak végrehajtására, a végrehajtás során fellépő problémák megoldására, a teljesítések 
értékelésére és az ütemtervhez viszonyított előrehaladással kapcsolatos egyeztetésekre irányul. Az 
előrehaladási jelentéseket és a fizetési kérelmek dokumentációját, valamint a projekt zárójelentését 
a beérkezett számlák, a műszaki szakemberek jelentései, a jegyzőkönyvek és emlékeztetők alapján 
készíti el. Felelőssége minden, a pénzügyi tranzakciók kapcsán felmerülő kérdés tisztázása. 

Állandó és folyamatos feladata a kedvezményezett képviselője felé hiteles tájékoztatás és 
dokumentálás biztosítása annak érdekében, hogy a kedvezményezett részéről (kifizetésekről, 
tervmódosításokról, költségvetés vagy támogatási szerződésmódosításokról, stb.) meghozott 
döntések megalapozottak legyenek. 

A projektmenedzser közvetlen munkakapcsolatban áll valamennyi, a 
projektmenedzsmentben részt vevő, valamint a menedzsment munkáját segítő szakemberrel 
függetlenül attól, hogy az a Társaság alkalmazásában álló vagy külső szakember. A projektigazgató 
osztja el a feladatokat a projekt menedzsment szervezet munkatársai között, koordinálja és 
ellenőrzi munkájukat, megszervezi és vezeti a résztvevők közti találkozókat, tárgyalásokat, és 
biztosítja a projektben szereplők közötti információáramlást. A projektmenedzser feladata 
továbbá a támogató intézményrendszerével (elsősorban a KSZ-szel) való kapcsolattartás és a 
projektben közreműködők ellenőrzése. Az ő felelőssége a pontos jelentéstétel és a pályázati 
dokumentáció megfelelőségének biztosítása, ellenőrzése, és előzetes egyeztetést követően a 
szükséges aláírásokkal ellátva a mérföldkövekre meghatározott határidőre történő benyújtása, 
szükség szerinti hiánypótlása. 

Az ütemtervtől, a költségvetéstől vagy a tervezett tartalomtól való eltéréseket nyomon 
követi, intézkedik az anomáliák kiküszöböléséről, javaslatot tesz a kedvezményezettnek a 
szükséges módosításokra, intézkedésekre. Kezdeményezi a támogatási szerződés és egyéb 
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szerződések módosítását és előkészíti azokat, amennyiben bármely okból szükségessé válnak 
(jogszabályváltozás, a költségvetés engedélyköteles módosításai vagy bármely más esetben). 

Megszervezi és biztosítja a projektben történt műszaki, szervezési, jogi, pénzügyi, 
társadalmi, nyilvánossági események és a vállalt indikátorok előírásszerű, pontos és követhető 
dokumentálását, amely a kifizetések és a teljesítések elfogadásának alapja, a projektzárást követő 
fenntartási időszak ellenőrzésének tárgya. Biztosítja a kötelező nyilvánossági események és 
formák betartását. Képzettsége, elvárt munkatapasztalata: felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 
szervezeti operatív irányítási tapasztalat. 

 

Projektmenedzser asszisztens/ek:  

A projektigazgató által meghatározott menedzsment, illetve asszisztensi feladatokat végzik, 
közvetítenek a PM szervezet tagjai, a KSZ, külső szakértők, egyéb szereplők között. 

A projekt vezető menedzserének döntése és feladatkiosztása ill. utasítása alapján kapott 
feladatok elvégzése, különösen a város- és ingatlanfejlesztési feladatokra. 

 

A műszaki munkatárs feladata a megrendelő/kedvezményezett szakmai képviselete az 
építési folyamatok során, állásfoglalás előkészítése a kivitelezés során felmerülő tervezési- és 
kivitelezési kérdésekben. Ő szervezi, ellenőrzi a kedvezményezett képviseletében a kivitelezési 
munkákat, vitás kérdésekben egyeztet a kivitelező helyi képviselője, a tervező és a műszaki ellenőr 
között, a döntési igényeket továbbítja a projektmenedzser felé. Jelen helyzetben azonos a projekt 
menedzserrel. Részt vesz a koordinációs és projektmenedzseri értekezleteken. Képzettsége: 
szakirányú végzettség.  

 

A pénzügyi munkatárs fogadja be szállítói számlákat, tartalmi és alaki megfelelősségüket 
ellenőrzi, szükség esetén elvégezteti a korrekciókat, továbbítja a KSZ felé, szükség szerint 
gondoskodik a támogatási összegek tovább utalásáról.  

 

A pénzügyi munkatárs, a projektmenedzser valamint az asszisztensek közt egyeztetési és 
munkamegosztási jellegű kapcsolat áll fenn. Az egyeztetés alapvetően a kérdések tisztázására és a 
határidőkhöz viszonyított feladatellátásra irányul. A pénzügyi munkatárs felelőssége minden 
pénzügyi tranzakció és kapcsolódó dokumentáció helyességének és tisztaságának biztosítása. 
Képzettsége, elvárt munkatapasztalata: pénzügyi végzettség és tapasztalat min. 5 év. 

 

A Társaság alkalmazásában álló projekt asszisztens a Társaságnál és az Önkormányzatnál 
jelentkező adminisztratív feladatokat látja el. Folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzat 
apparátusából kijelölt pénzügyi munkatárssal. Fontos szerepe van a belső kommunikációban, ő 
közvetít a partnerek között és a projektmenedzser felé. 

A Társaság munkatársai a menedzser asszisztensek, akik a projektigazgató, vezető 
menedzser közvetlen munkatársai. Feladatuk közé tartozik a vezető menedzser munkájának 
támogatása, egyes szervezési, adminisztratív és szakmai, szakterületi tevékenységeinek segítése, a 
vezető menedzser által megfogalmazott pontos elvárások alapján. 
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A projekt menedzsmentet segítő szakmai és pénzügyi szakértő (külső tanácsadó) segíti a 
pénzügyi munkatárs munkáját. Előkészíti a kifizetési kérelmeket. Feladata az előrehaladási 
jelentések pénzügyi fejezeteinek előkészítése, a projekt zárójelentésével összefüggő információ-
szolgáltatás biztosítása. Elkészíti az előrehaladási jelentések és a zárójelentés pénzügyi fejezeteit. 
Közreműködik az előrehaladási jelentések teljes dokumentációjának összeállításában, ellenőrzi 
azok teljességét. Teljesíti a hiánypótlási kötelezettségekből adódó pénzügyi vonatkozású 
feladatokat. Együttműködik a könyvvizsgálóval, rendelkezésre áll a helyszíni ellenőrzések során a 
pénzügyi információszolgáltatás vonatkozásában. Biztosítja a projekt pénzügyi folyamatainak 
áttekinthetőségét. Képzettsége, elvárt munkatapasztalata: pénzügyi végzettség és tapasztalat 
minimum 5 év. 

 

A projektmenedzsment szervezet jogi tanácsadójának feladata a projekt résztvevői 
számára jogi kérdések tisztázására konzultáció biztosítása. Képzettsége, elvárt munkatapasztalata: 
szakirányú egyetemi végzettség, minimum 5 év szakmai tapasztalat. 

 

A műszaki ellenőr alapvetően a műszaki szakterülethez kapcsolódó építési és 
eszközbeszerzési feladatok kiviteli és beszerzési tervének megfelelő végrehajtását ellenőrzi, 
felelőssége a pályázat szerinti célok mennyiségi és minőségi tekintetben pontos elérésének 
biztosítása a gyakorlati megvalósítás oldalán. Feladata továbbá az építési naplók vezetése, 
előrehaladási jelentésekhez tartozó műszaki ellenőri jelentések, kivitelezői számlákhoz tartozó 
teljesítményigazolások készítése, műszaki tartalommal összefüggő változtatási kérelmek, a 
kivitelezés ütemtervének betartásával vagy szükséges módosításával kapcsolatos észrevételek, 
javaslatok, intézkedések megfogalmazása, a kiviteli tervtől, az elvárt minőségtől, a szabványoktól 
vagy a fennálló más építési jogszabályoktól való eltérések esetén műszaki ellenőri utasítások 
megfogalmazása a kivitelező részére, a zárójelentés műszaki fejezeteinek kidolgozása. 
Képzettségük, elvárt munkatapasztalat: szakirányú végzettség, minimum 5 év. 

 

A projektben a könyvvizsgáló végzi a projekt során felmerülő pénzügyi tranzakciók 
ellenőrzését, felelőssége annak ellenőrzése, hogy a pénzek az eredeti céloknak és szabályoknak 
megfelelően kerültek elköltésre, megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztva. Feladata a 
projekt pénzügyi dokumentálásának és pénzügyi-számviteli elszámolásának, a költségvetés 
útmutatónak megfelelő végrehajtásának ellenőrzése, a zárójelentés dokumentációjához teljességi 
és szabályossági könyvvizsgálói jelentés készítése. Képzettsége, elvárt munkatapasztalata: 
könyvvizsgálói szakképesítés, minimum 3 év. 

 

A projekt PR felelőse elkészíti a projekt kommunikációs tervét, koordinálja és 
összehangolja a nyilvánossági és tájékoztatási eleme megjelenését. A pályázattal kapcsolatos soft 
elemek megvalósulását irányítja és felügyeli. Képzettsége, elvárt munkatapasztalata: marketing, PR 
képesítés. 
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A projekt menedzsment és a projekthez kapcsolódó független szakértők egymáshoz való viszonya 

 

Beszámolás, jelentés 
Jelentések, lehívások 

Döntéshozatal/ 

polgármester, közgyűlés 

Műszaki 
munkatárs  

(személyében azonos a 
pr. igazgatóval) 

Tájékoztatás, 
egyeztetés, kontroll; a 
kedvezményezett napi 
képviselete a műszaki 
tevékenységek terén 

Szerződő 
Hatóság/ 

Közreműködő 
szervezet 

Projektigazgató (vezetőmenedzser) 

Műszaki 
ellenőr 

Az építési kivitelezés 
független ellenőrzése, 
jelentések 

 

Pénzügyi munkatárs 

 

Számlázás, pénzügyi jelentések, 
lehívások, pü-i elszámolások 
egyeztetése és előkészítése 
önkormányzat részéről 

Könyv-
vizsgáló 

Független 
ellenőrzés  

 

Pénzügyi 
tanácsadó 

 

pénzügyi jelentések, 
lehívások, pü-i elszámolások  
előkészítése a vállalkozó 
számára 

Jogi 
tanácsadó 

Jogi 
minőségbiztosítás, 
a szerződésekkel 
kapcsolatos. jogi 
tanácsadás 

  

Projekt team 

Projekt 
asszisztensek 

a projektmenedzsment 
adminisztratív, 
szervezési és operatív 
támogatása, a 
projektdokumentáció 
rendben tartása 

A projektfolyamat minőségbiztosítását, független 
ellenőrzését biztosító szakértők 

PR felelős 

Kommuni-
kációs 

tanácsadás, 
soft elemek 
szervezése 
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A Projektmenedzsment Szervezet belső-, illetve a Közreműködő Szervezet felé 
történő kommunikációja 

 

Belső kommunikáció 

1. Projektmenedzseri értekezlet 

A projektmenedzsment szervezet a megvalósítási szakaszban rendszeres üléseken 
(kéthetente) tekinti át a projekt előrehaladásának menetét. A projektértekezleteket a 
projektigazgató (vezető projektmenedzser) vezeti. 

Az ülések állandó meghívottjai: 

• A Kedvezményezett kompetens képviselői 
• Műszaki munkatárs 
• Pénzügyi munkatárs  
• Pénzügyi tanácsadó 
• Projekt asszisztens 
• Műszaki ellenőr. 

 

1. Műszaki koordináció 

A kivitelezési szakaszban kéthetente lehetőleg azonos időpontban kerül megrendezésre.  

Vezeti: projektmenedzser, akit távollétében a műszaki munkatárs helyettesít. 

Résztvevők: 

• a projektmenedzser 
• a kivitelező képviselői (művezetők, építésvezető, szükség esetén felelős műszaki vezető 

és más szakterületi munkatársak) 
• a tervező 
• a műszaki munkatárs 
• a műszaki ellenőr. 

 

Az értekezleten az építési feladatok előrehaladásával kapcsolatos koordinációs 
megbeszélésre kerül sor. 

Az ülés napirendje a rendszeres feladatok tekintetében a következő: 

• az előrehaladás értékelése az ütemterv szerint 
• területbejárás 
• a felmerült problémák, kérdések ismertetése, állásfoglalás kialakítása 
• a szükséges intézkedések megfogalmazása 
• a tennivalókat, intézkedéseket, felelősségeket érintő emlékeztető készítése 
• szükség esetén bejegyzések tétele az építési naplóba. 
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Konzorciumi tagok közötti kommunikáció 

A projekt keretében nem működik konzorcium. 

 

Közreműködő Szervezet és a pályázó közötti kommunikáció 

A Közreműködő Szervezet és a Projektmenedzsment Szervezet közötti kapcsolattartás 
módjait és gyakoriságát az alábbi táblázat foglalja össze. 

Kommunikációs 
forma 

Kommunikáció területe 
Gyakorisága Dokumentáció 

Telefonos egyeztetés 
Probléma felvetés, tisztázó 
kérdések, egyeztetés, 
szervezési kérdések 

Szükség esetén 
napi szintű Nincs dokumentálva 

Fax üzenet 
Papír alapú dokumentumok 
továbbítása ellenőrzés, 
egyeztetés céljából 

Eseti A pályázó iktatószámmal látja el és 
archiválja 

E-mail üzenet 

Probléma felvetés, tisztázó 
kérdések, egyeztetés, 
szervezési kérdések, 
elektronikus állományok 
továbbítása 

Napi szintű 
A pályázó másolatot juttat el az irányító 
hatóságnak és elektronikus formában 
archiválja 

Postai küldemény 
Papír alapú dokumentumok, 
pályázati dokumentáció 
eljuttatása 

Eseti 
A pályázó a postai feladást igazoló 
dokumentumot megőrzi, a KSZ a 
pályázatot érkezteti és befogadja 

Személyes egyeztetés 

Összetett problémák 
megvitatása és megoldása, 
mérföldkövek leadását és 
hiánypótlását segítő 
megbeszélések 

Eseti, illetve 
mérföldkövek 
leadása előtt 

Jelenléti ív készítése 

A személyes egyeztetésen született 
állásfoglalásokat, intézkedéseket a KSZ, a 
kérelmeket a pályázó utólagosan írásban 
és/vagy e-mailben megküldi 

Tájékoztató, 
információs nap 

Valamennyi pályázóra 
vonatkozó információk 
ismertetése, kérdések és 
válaszok 

Eseti (KSZ által 
meghatározott 
időpontban) 

Közlemény, meghívók, jelenléti ív 

44. Táblázat: Közreműködő Szervezet és a pályázó közötti kommunikáció 

 

A Közgyűlés 37/2009. (IV.30.) számú, a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok 
ellátásáról szóló rendeletében a rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztések 
lebonyolítására az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t jelölték ki, amellyel rehabilitációs 
vagyonkezelési, vagy megbízási szerződést köt az Önkormányzat. A rehabilitációs vagyonkezelési 
szerződést a külön ilyen konstrukció keretében megvalósításra kijelölt akcióterületre az elfogadott 
akcióterületi terv alapján kell megkötni, a további bővítés lehetőségével.  

A szerződés tartalmazhatja: 
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a.) a város-rehabilitációs tevékenységet, mint a szerződés tárgyát, a felek 
kötelezettségvállalását; 

b.) a város-rehabilitáció megvalósításának határidejét, ütemezését; 

c.) a város-rehabilitációval érintett akcióterület megnevezését; 

d.) az akcióterületen megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket; 

e.) a szerződés keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat, amely lehet: 

ea.) fejlesztési tervek, tanulmányok készítése; 

eb.) kivitelezési, pénzügyi tervek készítése; 

ec.) integrált városfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata; 

ed.) telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, 
közterület-rendezés; 

ef.) közmű- és útépítés, építési tevékenység, épület korszerűsítés megszervezése; 

eg.) az akcióterületen magánberuházások koordinálása; 

eh.) telek, ingatlan értékesítés, bérleti, vagyonkezelői tevékenység; 

ei.) pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés;  

f.) a fejlesztések megvalósításának, illetve a feladatok ellátására szolgáló források 
rendelkezésre bocsátásának módját, pénzügyi ütemezését; 

g.) a rendelkezésre bocsátott forrásokkal történő elszámolás módját; 

h.) a Városfejlesztő tevékenységének fedezetéül szolgáló díj mértékét; 

i.) a Városfejlesztő bevételeinek a szerződésben szereplő fejlesztési célokra fordítását; 

j.) a Városfejlesztő évenkénti beszámolásának, az akcióterületi terv évente történő 
aktualizálásának rendjét; 

k.) az önkormányzati ellenőrzés módját; 

l.) az alvállalkozók bevonásának rendjét; 

m.) a Városfejlesztő kezelésébe adott ingatlanok körét; 

n.) a fejlesztések megvalósításában, a feladat-ellátásban közreműködő önkormányzati 
intézmények, gazdálkodó szervezetek, közösségek, magánszemélyek 
közreműködésének módját. 

A rehabilitációs megbízási szerződést a külön ilyen konstrukció keretében megvalósításra 
kijelölt akcióterületre az elfogadott akcióterületi terv alapján kell megkötni. A rendelet alapján a 
Városfejlesztő Kft. feladatainak megvalósítása során az akcióterületen található önkormányzati 
ingatlanok hasznosításában együttműködik az önkormányzati intézményekkel.    

 

A rendelet az önkormányzat és a Városfejlesztő együttműködését az alábbiakban 
szabályozza: 
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A Közgyűlés elfogadja az integrált városfejlesztési stratégiát, az akcióterületi tervet, a 
rehabilitációs vagyonkezelési szerződést és gondoskodik a rehabilitációhoz szükséges 
önkormányzati források biztosításáról. 

A Közgyűlés Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottsága véleményezi az 
integrált városfejlesztési stratégiát, az akcióterületi tervet és a rehabilitációs 
vagyonkezelési szerződést, valamint szükség esetén kezdeményezi a Közgyűlésnél az 
integrált városfejlesztési stratégia, az akcióterületi terv és a rehabilitációs vagyonkezelési 
szerződés módosítását. 

A Városfejlesztő felé a tulajdonosi képviseletet a polgármester a külön jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően látja el. 

A Városfejlesztő döntés-előkészítő és -végrehajtó tevékenységének ellenőrzését a 
Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság látja el.  

A Városfejlesztő előkészíti és koordinálja a külön önkormányzati eljárási rend szerinti 
közbeszerzési, beszerzési eljárást. 

 

A Városfejlesztő ügyvezetésének külön jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzését a 
Közgyűlés által választott felügyelő-bizottság, könyvvizsgálatát az alapító okiratban kijelölt 
könyvvizsgáló látja el. 

 

A beruházásban részt vevő szervezetek 

Az önkormányzat, mint projektgazda az integrált típusú városrehabilitáció keretében a 
partneri együttműködések azon formáját kívánja megvalósítani, amely révén a bevonandó 
partnerek a helyi vállalkozások köréből kerülnek ki. A vállalkozókkal az önkormányzat a pályázat 
előírásainak megfelelően konzorciumi szerződést köt a tevékenységek megvalósítása érdekében. 

 

Projektgazda: Érd MJV Önkormányzata 

A projekt megvalósítását - a fent bemutatott és az IVS-ben részletesen meghatározott 
szervezeti struktúrában - az Önkormányzat Közgyűlésének döntéseit megvalósítani hivatott és a 
Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival és irodáival együttműködő Stratégiai Iroda végzi. 

 

A polgármesteri hivatali rendszerén belül érintett szervezetek 

Főépítészi Iroda 

Az iroda feladata: a város építészeti arculatának fejlesztése, az általános építészeti minőség 
javítása, az egységes építészeti koncepció érvényesítése, az építési hatósági eljárás előtti 
konzultáció. A településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, szerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv) karbantartása és aktualizálása. 
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Stratégiai Iroda 

A Stratégiai Iroda feladata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéseinek 
megkötése. Koordinálja és közreműködik az Érdi Kistérségi lehatárolásból fakadó feladat-
ellátásában, közreműködik a város és a kistérség fejlesztési programjainak kidolgozásában. Az 
Európai Területi Együttműködési programokban való részvétel érdekében közreműködik az 
együttműködések kialakításában és fenntartásában (így különösen a Határmenti programok, 
Transznacionális programok, Interregionális programok), a testvérvárosi kapcsolatok 
fejlesztésében, és a testvérvárosi események szervezésében, a város rendezvényeinek 
szervezésében és azok lebonyolításában. Figyelemmel kíséri, nyilvántartja az Európai Uniós, a 
nemzeti, regionális, kistérségi és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását, eredményét, 
részt vesz a pályázatok előkészítésében, az előkészítés feladatait koordinálja, és az erre irányuló 
vezetői döntés alapján pályázatot ír és nyújt be. Segíti az Európai Uniós és Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottság szakmai munkáját, a Polgármesteri Kabinet feladatainak megvalósulását, 
ennek keretében kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel.  

A közbeszerzések tekintetében összeállítja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
éves közbeszerzési tervét, lebonyolítja és koordinálja a közbeszerzési eljárásokat. 

 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda 

Az Iroda feladatai: 

Városüzemeltetési feladatok 

• az éves költségvetés városüzemeltetéssel kapcsolatos fejezeteinek tervezése és 
végrehajtása, 

• pályázati pénzek esetén támogatási szerződésekkel kapcsolatos elszámolások, 
beruházások végrehajtása (közbeszerzés, folyamatos műszaki ellenőrzés, műszaki 
átadás-átvétel lebonyolítása, elszámolások), 

• feladatkörébe tartozóan kapcsolattartás és együttműködés az Érdi Közterület Fenntartó 
Intézménnyel. 

 
Közterület-felügyelet 

• a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,  

•  a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 

• közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, 
a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra 
vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. 
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Városfejlesztési és beruházási feladatok 

• városfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók kidolgozása,  
• fejlesztési programok készítésében való közreműködés, (vízrendezés, közművek, 

útépítés, területfejlesztés, intézmény-hálózat stb.),  
• a városi beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos teendők, programok kidolgozása, 
• terveztetés, pályáztatás, ajánlatkérés, szerződések előkészítése,  
• építéssel kapcsolatos pályázatokhoz szükséges tervek készíttetése, engedélyek 

beszerzése, pályázatok elkészítése, beadása, támogatási szerződések megkötésében való 
közreműködés. 

 
Vagyongazdálkodási feladatok 

• a város vagyonával, tulajdonával kapcsolatos vagyonkezelési feladatok,  
• az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntések előkészítése, döntések végrehajtása, 
• közgyűlési illetve bizottsági határozatok alapján történő ingatlan értékesítés, ingatlan 

vásárlás, 
• közgyűlési, illetve bizottsági döntések alapján értékesítési pályázatok kiírása, kisebb 

volumenű árlicitek lebonyolítása, szerződések előkészítése,  
• ingatlanok és önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, javaslattétel 

tulajdonviszonyok rendezésére,  
• vagyonkataszteri nyilvántartás karbantartása. 

 

Lakosságszolgálat Iroda  

Építéshatósági csoport. 

Lakásgazdálkodással, helyiséggazdálkodással és vagyongazdálkodással összefüggő feladatok. 
Zöldfelület-gazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzése, csatorna- és úthálózat fejlesztése, helyi 
közutak és járdák fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, környezetvédelmi 
feladatok ellátása, közterület-foglalással kapcsolatos ügyintézés, társasház-felújítás, az 
Önkormányzat intézményeinek karbantartása, közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés, 
akadálymentesítés, energetikai feladatok ellátása. 

 

Belső ellenőrzési csoport 

Az önkormányzat által alapított intézményeknél - kétévenkénti rendszerességgel - végzendő 
tulajdonosi (szabályszerűségi, pénzügyi) ellenőrzések, valamint meghatározott témakörben 
rendszervizsgálatok (irányítási, végrehajtási, lebonyolítási), és az önkormányzat vezetői által 
megjelölt céllal teljesítmény-minőség vizsgálatok elvégzése. 

 

Döntéshozatal, információáramlás és végrehajtás rendje 

Érd MJV Önkormányzatának Közgyűlése által hozott határozatok és rendeletek adta 
keretek között megvalósulandó fejlesztések szabályosságának felügyeletéért az önkormányzati 
hivatal illetékes irodái felelnek. 
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A létrehozott városfejlesztő társaság feladata a kijelölt fejlesztési irányok menedzselése és 
hogy az elképzeléshez vezető úton tartsák a fejlesztéseket. A szervezet taglétszámát tekintve kicsi, 
a folyamatos információáramlás biztosítása miatt, valamint hogy a döntési szintre gyorsan 
eljuthassanak a fejlesztés érdekében szükséges kérdések. 

 

6.2 Üzemeltetés, működtetés 

6.2.1 Az egyes projekt-elemek működésének leírása 

A közcélú, önkormányzati fejlesztések megvalósulásával kapcsolatban hatékony 
üzemeltetés nem várható, tekintve, hogy közvetlen bevétel nem tervezhető a projektelemekből. 
Viszont az alközpontban a minőségi környezet megteremtésével megfelelő vállalkozási és 
lakhatási feltételek válnak biztosítottá, ezáltal az iparűzési és személyi jövedelemből származó 
adók és egyéb bevételek növekedésével lehet számolni. Így az önkormányzat közvetett bevétele 
jelentősen növekedhet, és az önkormányzati tulajdonban lévő területekre nagyobb forrás válik 
biztosítottá.  

Az önkormányzati fenntartású épületek, berendezések korszerűsítése, energiatakarékossága 
az üzemeltetés költségeit csökkenthetik. 

A fejlesztések közvetett hatásaként megjelenő gazdasági egységek, valamint a velük való 
tervalkuk megkötésével a települési környezet továbbfejlesztése lehetséges magántőke 
finanszírozásával. 
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