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BEVEZETÉS
Érd MJV Önkormányzata megbízásából a Város-Teampannon Kft. készíti a településrendezési eszközök módosítását
4 részterület vonatkozásában. Az önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről
döntött és elindította a módosítási eljárást.

előírás

SZT

4.

TSZT

3.

Módosítás célja

2.

180/2021.
(VIII.30.)
293/2021.
(XII.16.)
38/2022.
(II.24.)
–

Módosítással érintett
tervfajta
HÉSZ

Módosítás megnevezése

1.

Faragó utca 22.

Kötelező útkialakítás törlése

–

–

+

Nyárfa utca – Szilfa utca –
Törökbálinti út menti telekcsoport
Szövő utca 76-82. alatti
ingatlancsoport
Magyar Földrajzi Múzeum tömbje

Településközpont terület kijelölése
kertvárosias lakóterület helyett

+

+

+

Településközpont terület kijelölése

+

–

+

Építési paraméterek módosítása

–

+

+

Határozat száma1

Sorszám

A négy darab részterület módosítással érintett terület áttekintése, valamint a módosítások céljának rövid
ismertetése:

1. ábra – Átnézeti térkép a részterület módosításokról (alaptérkép: https://www.openstreetmap.org/)

1

Határozatokat lásd. 1. melléklet
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A részterületek módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: TFR rendelet) 32. § (4) bekezdés
értelmében egyszerűsített eljárásban történik. A módosítások során a településszerkezetet meghatározó műszaki
infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, valamint nem történik
kialakult zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A módosítással érintett területek
régészeti lelőhelyet nem érintenek. Az ingatlanok mindegyike kivett művelési ágú; lakóterületi és vegyes építési
övezetben, valamint tervezett közlekedési terület övezetben vannak.
A partnerségi tájékoztatás helyi szabályait a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017.
(II.27.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, azonban jelen esetben az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben
megállapított veszélyhelyzet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton történik a partnerségi
véleményezés az államigazgatási véleményezéssel párhuzamosan.
A 2/2005 (I.11.) Korm. rend. 1. § (3) bekezdése alapján a város négy részterületére készülő településrendezési
eszközök módosításai kapcsán környezeti vizsgálat elkészítését a környezet védelemért felelős szervek nem tartják
szükségesnek, a beérkezett véleményeket és az összefoglaló táblázatot a 3. melléklet tartalmazza.
Érd hatályban lévő településrendezési eszközei a következők:
• Településszerkezeti tervről szóló 56/2016. (III.24.) számú önkormányzati határozat
• Helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ)
A hatályos településrendezési eszközök a település honlapján megtekinthetők a következő honlapcímen:
https://www.erd.hu/gazdasagfejlesztes/dokumentumok
A módosítás a településszerkezeti tervet is érinti a 2. és 3. részterületen, ahol kertvárosias lakóterület kerül
településközpont területbe.
Az Önkormányzat a településrendezési eszközeit az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2021. július 15. előtt hatályos településrendezési
követelményeinek figyelembevételével módosítja.
Jelen dokumentáció csak a tervezési területre, valamint a tervvel összefüggő, szorosan kapcsolódó területekre
vonatkozóan tartalmazza a vizsgálati munkarészeket.
A TFR 3/A. § (2) bekezdés szerinti megalapozó vizsgálat tartalmára és részletezettségére vonatkozó, önkormányzati
főépítész által írásban meghatározott, az egyes, módosítással érintett területekre vonatkozó követelményeket a 2.
melléklet tartalmazza.
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat …/2022. (…….) számú Kgy. határozata:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 56/2016. (III.24.) számú önkormányzati határozattal elfogadott, Érd MJV
teljes közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti tervének mellékletét képező településszerkezeti tervlapot az
alábbiak szerint módosítja:
-

A Településszerkezeti terv tervlapja a jelen határozat 1. mellékletében „tervezési terület határa” jelöléssel határolt
terület normatartalmával módosul.
A Településszerkezeti terv tervlapja a jelen határozat 2. mellékletében „tervezési terület határa” jelöléssel határolt
terület normatartalmával módosul.

A közgyűlés utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
dr. Feik Csaba jegyző
Határidő: azonnal

K.m.f.
dr. Feik Csaba sk.

dr. Csőzik László sk.

jegyző

polgármester
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1. melléklet a …/2022. (…….) számú Kgy. határozathoz

Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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2. melléklet a …/2022. (…….) számú Kgy. határozathoz

Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2022. (…) önkormányzati rendelete a Helyi építési szabályzatról szóló
9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6)
bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi osztály, a Pest
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,
Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízott, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, és Légügyi Hivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, a Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi irodája a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, a Pest Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, a Pest
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Budapesti Bányakapitányság, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pest Megye Főépítésze,
Budapest Főváros Önkormányzata, Budafok-Tétény Bp. XXII. kerület Önkormányzata, Törökbálint Város Önkormányzata,
Diósd Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Százhalombatta Város Önkormányzata, Martonvásár Város
Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata, Tököl Város Önkormányzata,
Sóskút Község Önkormányzata, Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
80/2013. (III.28.) önkormányzati határozata szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Érd MJV Közgyűlésének Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (4) bekezdésének táblázata az alábbi sorokkal egészül ki.
AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti

beépítés

legkisebb

legnagyobb

Legkisebb* – legnagyobb

módja

kialakítható területe

Legkisebb*legnagyobb

legkisebb

jele

zöldfelületi

szintterületi

(m2)

beépítettsége

aránya (%)

mutató

homlokzatmagasság átlaga
(m)

(%)
Vt-9

O

2.000

-50

20

1,25

-8,0

Vt-mF

Z

500

-60

20

1,25

-6,0

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete a jelen rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletében „tervezési terület határa” jelöléssel határolt terület
egyes telkeire vonatkozó normatartalmával módosul.
3.§ Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében a jelen rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletében jelölt „tervezési terület határa”
jelöléssel határolt terület normatartalma.
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

dr. Feik Csaba sk.

dr. Csőzik László sk.

jegyző

polgármester
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1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez

Jelmagyarázat: Tervezési terület határa
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2. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez

Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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3. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez

Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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4. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez

Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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A MÓDOSÍTÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEI
FARAGÓ UTCA
1.

ÉRD, FARAGÓ UTCA 22 SZÁM ALATTI, 2385 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE JELÖLT
SZABÁLYOZÁSI VONAL TÖRLÉSE

H E L Y S Z Í N : Fenyves Parkvárosban, a Favágó utca és Faragó utca közötti kertvárosias lakóterületen található az ingatlan, az
Asztalos utca zsákutca végén.
T E R V E Z É S I T E R Ü L E T : 2 3 8 5 hrsz-ú földrészlet
T E R V E Z É S I F E L A D A T : A közterületnek kiszabályozott
telket az önkormányzat több, mint 7 év alatt nem vásárolta
meg kiszolgáló út céljára. Az ingatlanon lakóház található,
melynek tulajdonosváltása 2021. nyarán megtörtént, és a
kisajátítással nem kíván élni az önkormányzat, ezért a
szabályozási vonal törlésre kerül, ezáltal a 518 m2 alapterületű
terület Lke-3 jelű építési övezetbe kerül.

2. ábra – Az 1. terület Google Satellit kivágata

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Módosítás hatása: A szabályozási vonal törlésével a Fenyves Parkvárosban található Favágó utca és Faragó utca összekötése
meghiúsul. Az Asztalos utca tervezett nyugati folytatása nem valósul meg, azonban a jelenlegi zsákutca átkötésének tervezett
megszűnése nincs jelentősebb negatív úthálózati hatása, mivel az Asztalos utca felől a Favágó utca több irányból – észak felől
a Betonozó utcán, dél felől a Sóskúti úton keresztül – is megközelíthető.

Az Asztalos utca zsákutca része

A terület észak felőli nézete a Faragó utcában
(Fotók forrása:Google Earth Pro street view)
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Tulajdonviszonyok
A tervezési terület tulajdonviszony vizsgálata a 2022. márciusi tulajdoni lap alapján készült.
Helyrajzi szám
2385

Terület
m2

Művelési ág
kivett hétvégi ház, udvar

730

Összefoglalóan megállapítható, hogy a lakótelek út céljára való kisajátításának, közterületté szabályozásának törlése
esetén nincs negatív hatása a térség közlekedési hálózatára, forgalmi rendjére.

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

TERVI ÖSSZEFÜGGÉS:

A Településszerkezeti Terv nem módosul.
A hatályos településszerkezeti terv a
módosítással
érintett
területet
kertvárosias lakóterületbe sorolja.
HÉSZ MÓDOSÍTÁSI
módosul.

IGÉNY:

A HÉSZ nem

SZABÁLYOZÁSI TERVI ÉRINTETTSÉG: A
Szabályozási Terv 3C szelvény tervlapja
módosul.

3. ábra – A terület Településszerkezeti tervi részlete

4. ábra – Az SZT 3C szelvényének részlete (M 1:4.000)
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Javaslat a szabályozási terv módosítására

Jelmagyarázat:
Módosított terület
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ALÁTÁMASZTÓ

JAVASLAT

TÁJRENDEZÉS ÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZER:
A módosítás az érintett terület zöldfelületi rendszerének elemeire nincs hátrányos hatással. A közlekedési területből
építési övezetbe kerülő területen – építési övezetbe történő átsorolás miatt – 50%-os legkisebb zöldfelületi arányt
kell biztosítani. A módosítás táj- és természetvédelmi területet nem érint.
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS:
A lakótelek út céljára való kisajátításának, tervezett szabályozási vonallal meghatározott közterületté
szabályozásának törlésének nincs negatív hatása a térség közlekedési hálózatára, forgalmi rendjére. Az Asztalos utca
és Faragó utca – mint a megszűnő kiszabályozással érintett területet érintő meglévő közterület – szabályozási
szélessége változatlanul megmarad, azokat szabályozási tervi módosítás nem érinti.
KÖZMŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉS:
A területen a közművek rendelkezésre állnak. A terület vízellátása az Érd és Térsége Viziközmű Kft. (ÉTV), szennyvízelvezetése az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS) hálózatán keresztül biztosított, a környező utcákban a
villamos energiát az ELMÜ szolgáltatja.
ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, ÖRÖKSÉGVÉDELEM:
A módosítással érintett terület örökségvédelmi értéket, régészeti lelőhelyet nem érint.
KÖRNYEZETI HATÁSOK:
A tervezett szabályozási vonallal meghatározott közterületszabályozás megszűntetésének köszönhetően építési övezetbe kerül
a terület, azonban településszerkezeti szempontból nem tekinthető új beépítésre szánt területnek, hiszen a módosítással érintett
terület jelenleg is beépített. Emiatt a tervezett módosítás környezeti hatása kedvezőbb, mint a szabályozás
megvalósulását követően lenne.
ÖSSZEFOGLALÓ
A vizsgálatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

•

Településfejlesztési szempontból: A tervezett módosítás sem Érd Településfejlesztési koncepciójával,
sem Integrált Településfejlesztési Stratégiájával nincs ellentétben.

•

Városrendezési szempontból: A tervezési terület építési szabályait a HÉSZ rögzíti a tervezési területre
vonatkozóan lefolytatott egyszerűsített eljárás eredményének (jegyzőkönyv, záróvélemény)
figyelembevételével.

•

Közlekedési szempontból: Az előzetes közlekedési elemzések alapján a terület beépíthetőségének,
ezáltal övezeti módosításának sincs közlekedési akadálya.

•

A közműrendszer biztosított, a kiépített hálózati csatlakozások segítségével megoldott.

•

A településrendezési eszközök kidolgozásához előírt városrendezési vizsgálatok nem tártak fel olyan
műszaki- és településrendezési körülményeket, amelyek a változtatásokat gátolnák.

Fentiek alapján a településrendezési eszköz tervezett módosításának akadálya nincs.
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NYÁRFA UTCA (HRSZ: 7787, 7789 ÉS 7790)
2.

ÉRD, NYÁRFA UTCA-SZILFA UTCA – TÖRÖKBÁLINTI ÚT – SZILVAFA UTCA MENTI
TELEK: TELEKTÖMBRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSOK A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
ALAPJÁN, TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET KIJELÖLÉSE KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
HELYETT
H E L Y S Z Í N : Parkváros városrészben, az M7-es autópályától
keletre, a Törökbálinti út, Szilvafa utca, Nyárfa utca és Szilfa
utca által határolt tömb déli részén
TERVEZÉSI TERÜLET: ÉRD, NYÁRFA UTCASZILFA UTCA – TÖRÖKBÁLINTI ÚT – SZILVAFA
UTCA MENTI TELEKTÖMB
T E R V E Z É S I F E L A D A T : A 7787 hrsz-ú átmenő telek
telekegyesítéssel jött létre, ezért jelenleg két építési övezet is
érinti: a Törökbálinti út felől a Vt-1/I, a Szilfa utca, Nyárfa utca
felől az Lke-1-jelű. A telken 100 férőhelyes idősek otthona
megvalósítása tervezett, amely a telken lévő épületek
megtartásával és későbbi bővítésével valósulna meg. A
területhasználati korrekció során az egész telek, – valamint a
Törökbálinti út és Szilfa utca kereszteződésénél lévő két telek
is – településközpont vegyes övezetbe kerül, és egy új Vt
övezet kerül létrehozásra a területen.

5. ábra – A 2. terület Google Satellit kivágata

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Módosítás hatása: Az egyetlen, Vt-jelű építési övezetbe történő átsorolás – mivel a 7787 hrsz-ú telek az egykori tésztagyár
területe barnamezős területnek tekinthető – a terület újrahasznosítását elősegítő módosítás. A jelenlegi épületállomány
elbontása nem tervezett, a meglévő épületek idősotthonként történő fejlesztéséhez szükséges a területhasználat korrekciója,
mely által lehetővé válik az épületek felújítása, szükségszerű bővítése. Érd Parkváros városrészében jelenleg nincs idősotthon,
ezt a hiányosságot pótolná a fejlesztés. A módosítás során a Szilfa utca és Törökbálinti utca csatlakozásánál lévő két, jelenleg
Vt-1/l építési övezetben lévő telek is az idősek otthonával megegyező Vt építési övezetbe kerül.
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A tervezett idősek otthona épülete a Nyárfa utca felől

A Szilfa utca Törökbálinti út felőli két telke

A Törökbálinti út a Szilfa utca felől

A leendő idősek otthona Törökbálinti út felőli része
6. ábra – A terület fotódokumentációja (készítés ideje: 2020. július)
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A tervezett idősek otthonának tervezett helyszínrajzi kialakítása:

7. ábra – Tervezett helyszínrajz részlete (nagyobb méretben lásd. 5. melléklet)

20

Érd TRE módosítása – Egyszerűsített eljárás

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

TERVI ÖSSZEFÜGGÉS:

A Településszerkezeti Terv módosul.
A hatályos településszerkezeti terv a
módosítással
érintett
területet
kertvárosias
lakóterületbe
és
településközpont területbe sorolja.

8 . ábra – Hatályos Településszerkezeti terv részlet

HÉSZ

MÓDOSÍTÁSI IGÉNY:

A HÉSZ az alábbiak szerint, új, Vt-9 jelű építési övezettel egészül ki.
AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti

beépítés

legkisebb

Legkisebb*- legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

Legkisebb* – legnagyobb

jele

módja

kialakítható területe

beépítettsége

zöldfelületi

szintterületi

homlokzatmagasság átlaga (m)

(m2)

(%)

aránya (%)

mutató

2.000

-50

20

1,25

Vt-9

O

-8,0

1 . táblázat – Az újonnan kialakíytásra kerülő, Vt-9 építési övezet javasolt paraméterei

SZABÁLYOZÁSI

TERVI ÉRINTETTSÉG:

A Szabályozási Terv 3D szelvény tervlapja módosul.

9. ábra – Az SZT 3D szelvényének részlete (M 1:4.000)
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Javaslat a szabályozási terv módosítására

10. ábra – Az SZT javasolt módosítása

ALÁTÁMASZTÓ

JAVASLAT

TÁJRENDEZÉS ÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A módosítás táj- és természetvédelmi területet nem érint. A módosítással érintett terület a zöldfelületi rendszer
elemeire nincs hátrányos hatással.
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
A tervezési területet érintő útcsatlakozásokat és a belső közlekedési felületeket térkő burkolattal javasolt kiépíteni, nem csupán
esztétikai okokból, de ezzel is csillapítva a használó járművek sebességét.
A tervezett idősek otthonának fő megközelítését biztosító Szilfa utca és Nyárfa utca érintett szakaszain 5 méter szélességű,
egyoldali esésű aszfaltburkolat kiépítése szükséges a generált és a már meglévő forgalom biztonságos és kényelmes
lebonyolítására.
A Szilfa utca és a Nyárfa utca tervezési terület felé eső oldalán 2,0 méter szélességben szükséges gyalogjárda kiépítése, mivel
az idősek otthona ebből az irányból lesz a gyalogosforgalom számára megközelíthető.
A kiépítendő lakóutcákban (és a tervezési területen belül is) fokozott figyelemmel kell kezelni a csapadékvíz-elvezetés
megoldását. A kialakult közterületi szélességek és az elhelyezendő elemek zárt csapadékvíz-csatorna építését teszik
szükségessé.
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12. ábra: Szilfa utca javasolt kialakításának mintakeresztszelvénye

13. ábra: Nyárfa utca javasolt kialakításának
mintakeresztszelvénye

A forgalomkeltést az OTÉK-ban előírt parkolóhelyek számából, a várható tartózkodási időkből, a parkolóhasználati szokásokat
és a funkcióktól függő sajátosságokat figyelembe véve lehet számolni.
Amennyiben a meglévő hálózatok kapacitása nem elegendő az újonnan megjelenő forgalom lebonyolítására, a
közlekedésbiztonság fenntartása és a hálózatok működőképességének megőrzése érdekében közlekedési fejlesztéseket kell
előírni. Ezek –nagyobb beruházások – esetén csak részletes közlekedési hatástanulmány birtokában határozhatók meg.
A tervezett idősek otthona forgalomkeltésének számolása:
Keltett forgalom mértéke:
A tervezett parkolóhelyek számából számolva és feltételezve, hogy az összes gépjármű kb. 40 %-a 1 óra alatt érkezik meg.
11 x 0,4 = 5 Ejm/h/irány keltett forgalommal lehet számolni.
Mivel a Törökbálinti út jelenleg is nagymértékű kapacitástartalékkal rendelkezik, így a tervezett fejlesztés által generált
forgalom gyakorlatilag elhanyagolható (egy forgalmi sáv kapacitásának 1%-val sem felérő) forgalomkeltés nem okoz a
hálózatban problémát, konfliktusokat.
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Összefoglalás, következtetések
A közlekedési vizsgálatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:
•
•
•
•

a tervezett fejlesztés megvalósítása nem okoz gépjárműforgalmi szempontból problémákat a környező úthálózaton, a
megközelítő utak be tudják fogadni a tervezett fejlesztés által keltett forgalmi terhelést,
a közúti kapcsolatok biztonságosan és működőképesen biztosíthatók,
a gyalogos forgalom számára a közutaktól elkülönített felület tervezendő a Törökbálinti út irányába,
a szükséges parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni.

KÖZMŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉS
A területen a közművek rendelkezésre állnak. A terület vízellátása az Érd és Térsége Viziközmű Kft. (ÉTV), szennyvíz-elvezetése
az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS) hálózatán keresztül biztosított, a környező utcákban a villamos energiát az
ELMÜ szolgáltatja. A vezetékes távközlési ellátást a Magyar Telekom Zrt. biztosítja.
Nagy figyelmet kell fordítani a csapadékvizek elkülönített gyűjtésére, a burkolt felületeken esetlegesen szennyeződött
csapadékvizek előkezelésére, a megfelelő befogadó kiválasztására. A terület közműellátottsága jó, a közművek a területen
kiépültek. A mobiltelefonok használatával a vezeték nélküli távközlési ellátottságnak területi korlátja nincs.
ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A módosítással érintett terület örökségvédelmi értéket, régészeti lelőhelyet nem érint.
KÖRNYEZETI HATÁSOK
A módosítás környezeti hatása nem jelentős.
ÖSSZEFOGLALÓ
A vizsgálatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

•

Településfejlesztési szempontból: A tervezett módosítás mind Érd Településfejlesztési koncepciójával,
mind Integrált Településfejlesztési Stratégiájával összhangban van.

•

Városrendezési szempontból: A módosítás egyeztetése az egyszerűsített eljárás szabályai szerint
lefolytatható.

•

Közlekedési szempontból: Az előzetes közlekedési elemzések alapján a terület beépíthetőségének,
ezáltal övezeti módosításának sincs közlekedési akadálya.

•

A közműrendszer biztosított, a kiépített hálózati csatlakozások segítségével megoldott, illetve a
konkrét igényekkel összehangolható, bővíthető, a szükséges védőtávolságok figyelembevétele
mellett.

•

A településrendezési eszközök kidolgozásához előírt városrendezési vizsgálatok nem tártak fel olyan
műszaki- és településrendezési körülményeket, amelyek a változtatásokat követően nem tennék
lehetővé a terület tervezett fejlesztését.

Fentiek alapján a településrendezési eszköz tervezett módosításának akadálya nincs.
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SZÖVŐ UTCA (HRSZ: 1409, 1410, 1411 ÉS 1381)
3.

A SZÖVŐ UTCA – MÁZOLÓ UTCA – TETŐFEDŐ UTCA – LAKATOS UTCA ÁLTAL
HATÁROLT TELEKTÖMB EGYES TELKEINEK KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETBŐL
TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSA
H E L Y S Z Í N : Fenyves Parkvárosban, az autópályától
nyugatra, a Szövő utca - Lakatos utca – Tetőfedő utca –
Mázoló utca által határolt tömb déli része.
T E R V E Z É S I T E R Ü L E T : 1409, 1410, 1411 és 1381 hrsz-ú
földrészletek
T E R V E Z É S I F E L A D A T : A 1409 hrsz-ú telek a rajta

található épülettel túlépített, ezért azon jelenleg nem
lehet építési tevékenységet végezni. A mostani, Lke-3
jelű építési övezet nem teszi lehetővé, hogy a közel 20
éve jelen formájában meglévő háromszintes épület
használható tartalommal teljen meg, ezért
településközpont vegyes építési övezeti besorolás
meghatározása javasolt. A telek telektömbjének
Szövő utca felé eső négy telkének javasolt építési
övezeti besorolása: Vt-1/l.
11. ábra – A 3. terület Google Satellit kivágata (2021.03.)

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Módosítás hatása: A funkcióhiányos homogén lakóterületű Fenyves Parkvárosban önkormányzati és lakossági érdek is, hogy
a lakófunkció mellett megjelenjen többek között kereskedelmi, szolgáltató, iroda, vendéglátó, kulturális, közösségi
szórakoztató funkció is. A 1409 hrsz-ú telken üresen álló és folyamatosan romló állagú lakóépület megmenthető és
újrahasznosítható lehetne ezáltal, ennek hatására az utcakép is jelentősen javulhat, a Fenyves Parkvárosban hiányzó új városi
mikroalközpont alakulhat ki a lakóépület felújításával, új, többfunkciós épületrész hozzáépítésével. A módosítást követően
lehetőség nyílik az 1409 hrsz-ú telek szomszédos, 1410 hrsz-ú telekkel való összevonására, amelynek köszönhetően ~1900 m2
nagyságú terület hozzá tud járulni a környéken új, jelenleg hiányzó funkcióval való megtöltéséhez.

A Szövő utca – Lakatos utca saroktelkének meglévő épülete dél és kelet felől
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A tömb nézete nyugat felől

A Szövő utca (az érintett terület a kép jobb oldalán)

Tulajdonviszonyok
A 3.823 m2 nagyságú, négy telekből álló tervezési terület tulajdonviszony vizsgálata a 2021. novemberi állapot szerinti tulajdoni
lapok alapján készült.

2

Helyrajzi szám

Művelési ág

13812
1409
1410
1411

kivett hétvégi ház, udvar
kivett lakóház, udvar
kivett beépítetlen terület
kivett lakóház, udvar

Terület
m2
1.093
1.071
832
827

A tulajdoni lap első oldalán az szerepel, hogy „felülvizsgálat alatt”, de nincs bejegyezve, mit takar pontosan.
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12. ábra – A tervezett fejlesztés beépítési terve – M 1:500

13. ábra – A beépítési terv térbeli környezetalakítása; nézet a Szövő utca és a telektömb belső része felől
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI

TERVI ÖSSZEFÜGGÉS:

A Településszerkezeti Terv módosul.
A hatályos településszerkezeti terv a
módosítással érintett területet kertvárosias
lakóterületbe sorolja.

1 4 . ábra –Hatályos Településszerkezeti terv részlete

HÉSZ

MÓDOSÍTÁSI IGÉNY:

SZABÁLYOZÁSI

A HÉSZ nem módosul.

TERVI ÉRINTETTSÉG:

A Szabályozási Terv 2C szelvény tervlapja módosul.

15. ábra – Az SZT 2C szelvényének részlete (M 1:4.000)
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Javaslat a szabályozási terv módosítására

16. ábra – Az SZT javasolt módosítása

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
Érd Településfejlesztési koncepciója megfogalmazza, – a táji, természeti, épített környezetének, környezetvédelmének és
szolgáltatásainak jövőképe között, – hogy a város szándéka megőrizni a kertvárosias hangulatot, egyúttal biztosítani egy
„nagyváros” ellátási színvonalát a városrészekben az alközpontok üzemeltetésével, a kereskedelmi, vendéglátóegységek
működtetésével.
A koncepció a településfejlesztési elvek között rögzíti, hogy szükséges a „Kertvárosi karakter és közösségi identitás erősítése a
helyi életminőség javításával, genius loci létrehozásával, város- és utcakép rendezésével.”
Érd Integrált Településfejlesztési Stratégiájában a városrészi célok között szerepel, hogy
„A városrész komplex, minőségi megújítása alközpont kialakításával, a funkcióellátottság bővítésével és
infrastrukturális fejlesztésével, a közlekedési kapcsolatok racionalizálásával, a városrész gazdasági szerepének
visszaállítása és közösségi életének élénkítése.”
„Parkváros városrészi célja: A városrész komplex, minőségi megújítása alközpont kialakításával, a
funkcióellátottság bővítésével és infrastrukturális fejlesztésével, a közlekedési kapcsolatok racionalizálásával a
városrész gazdasági szerepének visszaállítása és közösségi életének élénkítése.”

A változás kedvező lenne abból a szempontból is, hogy megbontva a lakóterület monoton homogenitását, sűrűsödési pontot
hozna létre, kereskedelmi-szolgáltató alközpont kialakulásához vezethetne, mely színesítené, orientációs ponttal gazdagítaná
az épített környezetet.
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TÁJRENDEZÉS ÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A módosítás beépített belterületi tömböt, gyűjtőút menti területet érint. A kertvárosias lakóterület intenzívebb, vegyes
területre történő módosítása a Szövő utca mentén történik, és hatására a Vt-1/l építési övezetben a legkisebb zöldfelületi arány
30%-ban kerül meghatározásra; ugyan ez 20% csökkenést jelent a korábbi, kertvárosias építési övezet 50%-os arányához
képest, azonban a 1409 hrsz-ú telken a jelenlegi zöldfelületi arány kisebb mint 30%, a burkolt felületeket is figyelembe véve,
így a telekösszevonások után is kedvezőbb helyzet fog kialakulni a kétszintes zöldfelület kialakítása, és az 50% egybefüggő
zöldfelület előírása miatt. A zöldfelületi rendszer elemeire vonatkozóan ez nem okoz jelentős változást, hiszen csak négy telket
érintő módosításról van szó, valamint a területhasználat is intenzívebb a környező területek területhasználatához viszonyítva.
A módosítással érintett terület a zöldfelületi rendszer elemeire nincs hátrányos hatással. A módosítás táj- és természetvédelmi
területet nem érint.
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
A beépítési tervhez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra igény elsősorban a járda megépítése az átminősítésre tervezett
telkek közterületi határa mentén és a buszmegállókhoz. Egyéb közlekedésfejlesztési igény nem jelentkezik, mivel a meglévő
közterületi szélesség és útkapcsolatok megfelelően ki tudják szolgálni az új Vt övezetet.
KÖZMŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉS
A területen a közművek rendelkezésre állnak. A terület vízellátása az Érd és Térsége Viziközmű Kft. (ÉTV), szennyvíz-elvezetése
az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS) hálózatán keresztül biztosított, a környező utcákban a villamos energiát az
ELMÜ szolgáltatja. A vezetékes távközlési ellátást a Magyar Telekom Zrt. biztosítja. Különös gondot kell fordítani a
csapadékvíz-kezelés rendszerének a városi hálózathoz illesztett kiépítésére.
ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A módosítással érintett terület örökségvédelmi értéket, régészeti lelőhelyet nem érint.
KÖRNYEZETI HATÁSOK
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a területen már jelenleg is áll egy jelentős tömegű, a környezetéből kiemelkedő
épület, amely használaton kívül áll. A módosítás során az építési övezet kiválasztása és a beépítési paraméterek is annak
megfelelően kerültek meghatározásra, hogy a terület beépítése gazdaságosan megvalósítható legyen; csak a
megvalósuláshoz, a terület újrahasznosításához szükséges mértékű építési paraméterek javasoltak. Mindezek miatt a tervezett
módosítás nem gyakorol jelentős hatást az épített környezetre. A szomszédos kertvárosias lakóterületi szövetbe még jól
beilleszthető ez a Vt építési övezeti intenzitás.
ÖSSZEFOGLALÓ
A vizsgálatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

•

Településfejlesztési szempontból: A tervezett módosítás mind Érd Településfejlesztési koncepciójával, mind Integrált
Településfejlesztési Stratégiájával összhangban van.

•

Városrendezési szempontból: A módosítás egyeztetése (véleményeztetése) az egyszerűsített eljárás szabályai
szerint bonyolítható le.

•

Közlekedési szempontból: Az előzetes közlekedési elemzések alapján a terület beépíthetőségének, ezáltal övezeti
módosításának sincs közlekedési akadálya.

•

A közműrendszer a csapadékvíz elvezetésének megoldása után biztosított, a kiépített hálózati csatlakozások
segítségével megoldott, illetve a konkrét igényekkel összehangolható, bővíthető, a szükséges védőtávolságok
figyelembevétele mellett.

•

A településrendezési eszközök kidolgozásához előírt városrendezési vizsgálatok nem tártak fel olyan műszaki- és
településrendezési körülményeket, amelyek a változtatásokat követően nem tennék lehetővé a terület tervezett
fejlesztését.

Fentiek alapján a településrendezési eszköz tervezett módosításának akadálya nincs.
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MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM TÖMBJE
4.

ÉRD, MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM TÖMBJE, VT-M ÖVEZETBEN AZ ÖVEZETI
PARAMÉTEREK MÓDOSÍTÁSA
H E L Y S Z Í N : Érd Városközpont, a Budai út - Alsó utca Múzeum sétány - Felső utca által határolt tömb.
T E R V E Z É S I T E R Ü L E T : 22711/1, 22712, 22713,
22714, 22715 hrsz-ú földrészletek
T E R V E Z É S I F E L A D A T : A kialakult állapot miatt a
Magyar Földrajzi Múzeum tömbjében az Alsó utca
felőli két telek (22712 és 22711/1 hrsz) bővítést
biztosító és a tulajdonviszonyokat tükröző
telekhatárrendezése miatt szükséges az övezeti
paraméterek módosítása. A módosítás során a
legkisebb kialakítható telekméret 1.000 m2-ről 500 m2re változik, a beépítettség 50%-ról 60%-ra, a zöldfelület
30%-ról 20%-ra.
17. ábra - A 4. terület Google Satellit kivágata

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

18. ábra – A tervezéssel érintett épülettömb alaptérképének részlete

A tömbben négy telek műemléki védettségű. A 22712 hrsz-ú telken lévő rekonstruált műemléki épületben (Gesztelyi-ház) egy
étterem található, azonban a megfelelő kapacitású konyha biztosítása érdekében bővítésre szorul. Az új konyha tervei – az
Örökségvédelmi Főosztállyal egyeztetve és az Önkormányzat támogató településképi véleménye mellett – elkészültek, a tervek
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szerint a jelenleg szomszédos, Budai út – Alsó utca sarkánál lévő 22711/1 hrsz-ú, 700 m2 területű saroktelek 177 m2-t érintő
részének a 22712 helyrajzi számú telekhez kapcsolva lehet kell megvalósítani a tervezett konyhát, így a telek területe a
telekhatárrendezés miatt 523 m2-re csökken. A Pest Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Főosztálya nem ítélte a történeti
telekszerkezetet sértőnek a telkek kedvezőbb geometriájának és tényleges használatának megfelelő rendezését, hiszen az
önkormányzatnak tulajdoni hányada van az érintett 22711/1 hrsz-ú telekben, ezen túlmenően az új konyha a működés
szempontjából hasznos elhelyezéséhez is szükséges a telekhatárkorrekció. A kialakuló állapothoz igazodik a módosítás során a
javasolt megengedett legnagyobb beépítettség és a legkisebb zöldfelületi arány módosítása is.
A Gesztelyi-ház beépítési módja jelenleg zártsorú, az ehhez való igazodás miatt az újonnan meghatározásra kerülő építési övezet
beépítési módja is módosításra kerül, a hatályos szabadonálló beépítési mód ezért zártsorú beépítési módra változik.

Az érintett terület nézete keleti és

nyugati irányból
(Fotók forrása: Google Earth Pro street view)

Tulajdonviszonyok
A 10.417 m2 nagyságú, öt telekből álló tervezési terület tulajdonviszony vizsgálata a 2022. márciusi és májusi állapot szerinti
tulajdoni lapok alapján készült.
Helyrajzi szám
22711/1
22712
22713
22714
22715

Művelési ág
(megjegyzés)
kivett beépített terület
(Műemlék)
kivett lakóház, udvar, egyéb épület
(Műemlék)
kivett múzeum
(Műemlék)
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
kivett áruház
(Műemlék)
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Terület
m2

Tulajdonos (tulajdoni hányad)
700

7 db magántulajdonos (523/700)
Érd MJV Önk. (177/700)

1.704

Érd MJV Önk.

5.619

Érd MJV Önk.

483

Érd MJV Önk.

1.911

3 db magántulajdonos
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19. ábra – Tervezett helyszínrajz részlete (nagyobb méretben lásd. 7. melléklet)

Tervezett helyszínrajz a Gesztelyi-ház konyha bővítéséről és a telekhatárrendezés javaslatával (Forrás: Rumi Imre építész tervező)
Módosítás hatása:
•

az építési övezet javasolt paraméterei igazodnak, kialakuló állapothoz,

•

a különböző tulajdonviszonyok miatt nem megoldható a telkek összevonása, azonban telekhatár-rendezés esetén
megépülhet az étterem új konyhája.

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

TERVI ÖSSZEFÜGGÉS:

A Településszerkezeti Terv nem módosul.
A hatályos településszerkezeti terv a
módosítással
érintett
területet
településközpont területbe sorolja.

2 0 . ábra – A hatályos Településszerkezeti terv részlete
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HÉSZ

MÓDOSÍTÁSI IGÉNY:

A HÉSZ módosul.

A legkisebb kialakítható telekméret 1000 m2-ről 500 m2-re változik, a beépítettség 50%-ról 60%-ra nő, a zöldfelület 30%-ról 20%ra csökken. Továbbá a beépítési mód szabadonálló helyett zártsorúvá válik.
Az alábbi táblázat a HÉSZ Településközpont terület alcímű 32. § (4) bekezdésében szereplő jelenlegi, valamint az újonnan
kialakítandó – piros színnel jelölt – paramétereket mutatja be:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti

beépítés

legkisebb

Legkisebb*- legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

Legkisebb* – legnagyobb

jele

módja

kialakítható területe

beépítettsége

zöldfelületi

szintterületi

(m2)

(%)

aránya (%)

mutató

homlokzatmagasság átlaga
(m)

Vt-m

SZ

1000

-50

30

1,25

-6,0

Vt-mF

Z

500

-60

20

1,25

-6,0

2 . táblázat – A terület jelenlegi és az újonnan kialakítandó, Vt-mF építési övezet paraméterei

SZABÁLYOZÁSI

TERVI ÉRINTETTSÉG:

A Szabályozási Terv 7E szelvény tervlapja módosul.

Hatályos Szabályozási terv (7E szelvény részlet)

21. ábra – Az SZT 7E szelvényének részlete (M 1:4.000)
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22. ábra – A SZT 7E szelvényének módosítási javaslata
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ALÁTÁMASZTÓ

JAVASLAT

TÁJRENDEZÉS ÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZER:
A módosítással érintett terület a zöldfelületi rendszer elemeire nincs hátrányos hatással. A módosítás táj- és
természetvédelmi területet nem érint.
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
Közlekedési szempontból a meglévő közlekedési kapcsolatok elfogadható megközelítést biztosítanak, a terület közlekedési
feltárása biztosított.
KÖZMŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉS:
A területen a közművek rendelkezésre állnak. A terület vízellátása az Érd és Térsége Viziközmű Kft. (ÉTV), szennyvíz-elvezetése
az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS) hálózatán keresztül biztosított, a környező utcákban a villamos energiát az
ELMÜ szolgáltatja. A vezetékes távközlési ellátást a Magyar Telekom Zrt. biztosítja.
ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A tervezési területet nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti. A műemléki védettségű épületekre nincs negatív
hatással az építési paraméterek módosítása.
KÖRNYEZETI HATÁSOK
A módosítás környezeti hatása nem jelentős.
ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A telektömb jelentős része műemlék, valamint Érd Önkormányzatának tulajdonában van. A javasolt módosítás
elsősorban telekhatár-rendezést érint, a meglévő műemléki értékeket nem érinti, csak a telekviszonyok kerülnek
rendezésre. A Gesztelyi-házhoz újonnan épülő konyha lehetőséget teremt az épületben rendelkezésre álló funkció
üzemeltetésére és neutrális látványával, egyszerűségével és észrevétlensége révén a műemléki védelem alatt álló
épület értékeinek az érvényesülését nem sérti.
ÖSSZEFOGLALÓ
A vizsgálatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

•

Településfejlesztési szempontból: A tervezett módosítás mind Érd Településfejlesztési koncepciójával,
mind Integrált Településfejlesztési Stratégiájával összhangban van.

•

Városrendezési szempontból: A módosítás egyeztetése az egyszerűsített eljárás szabályai szerint
történhet.

•

Közlekedési szempontból: Az előzetes közlekedési elemzések alapján a terület beépíthetőségének,
ezáltal övezeti módosításának sincs közlekedési akadálya.

•

A közműrendszer biztosított, a kiépített hálózati csatlakozások segítségével megoldott, illetve a
konkrét igényekkel összehangolható, bővíthető, a szükséges védőtávolságok figyelembevétele
mellett.

•

Örökségvédelmi szempontból: A javasolt módosítás a területhasználatnak megfelelő telekhatárrendezést, valamint kedvezőbb geometriai kialakítást tesz lehetővé, műemléki értéket nem sért.

•

A településrendezési eszközök kidolgozásához előírt városrendezési vizsgálatok nem tártak fel olyan
műszaki- és településrendezési körülményeket, amelyek a változtatásokat követően nem tennék
lehetővé a terület tervezett fejlesztését.

Fentiek alapján a településrendezési eszköz tervezett módosításának akadálya nincs.
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HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI
VIZSGÁLATA

TERVEKKEL

VALÓ

ÖSSZHANG

Érd területére a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény (továbbiakban: MoTrT), a 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet (továbbiakban: MVM rendelet) és Pest Megye
Területrendezési Tervéről szóló Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: PmTrT.) előírásait kell figyelembe venni.

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Budapesti Agglomeráció Területrendezési terve – 7. melléklet: Szerkezeti terv, hatályos 2019.03.15-től

A módosítások a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvénnyel elfogadott
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve alapján települési térség területén találhatók. A módosítások során
területfelhasználás változás történik a 2. és 3. részterületen, kertvárosias lakóterület településközpont vegyes
területbe kerül.
Jelen módosítások nem érintik az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra
egyedi építményeit, így összhangban vannak a MoTrT. 15. § (2) bekezdésében foglaltakkal.
A BATRT övezeti besorolásai és a tervezési területek jelenlegi és távlati használata között ellentmondás nem áll fenn.
A területet érinti:

• Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
A tervezési területek nem érintenek bánya területet és a módosítások az ásványi nyersanyagvagyon kitermelését
sem lehetetlenítik el, így a tervezett módosítások az MVM rendelet 8. § előírásaival összhangban vannak.

• Földtani veszélyforrás területének övezete
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A település egésze az övezetbe tartozik, de felszínmozgás veszélyes terület a település déli részén az Ófalui
Kálvária hegy térségét érinti a hatályos Szabályozási terv szerint. A módosítások az MVM rendelet 11. § előírásaival
összhangban vannak.

Térségi Szerkezeti terv
A területek besorolása:

Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat
ökológiai folyosójának övezete és ökológiai hálózat puffer
területének övezete:

települési térség.

A területeket nem érinti.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
A területeket nem érinti.

A területeket nem érinti.

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

Tájképvédelmi terület övezete

A területeket nem érinti.

A területeket nem érinti.
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VTT-tározók övezete

Vízminőség-védelmi területe övezete

A területeket nem érinti.

A területeket nem érinti.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

A területeket érinti.

A területeket nem érinti.

Nagyvízi meder övezete

Földtani veszélyforrás terület övezete

A területeket nem érinti.

A területeket érinti.

Honvédelmi és katonai célú terület övezete
A területeket nem érinti.

Erdők övezete, és erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A területeket nem érinti.
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PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
Pest megye önkormányzatának Közgyűlése a 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: PmTrT)
előírásaival összhangban van a terv célja. Érd MJV a PmTrT egyedileg meghatározott megyei övezetekkel való
érintettségét vizsgálva az alábbi két övezettel érintett: innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének
övezete (3.13.1. melléklet), logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.2. melléklet).
A két megyei övezetre vonatkozó 7. § a) és b) pontjában szereplő övezetek előírásai a következők:
„8. § Az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete által érintett településeken a
településrendezési eszközök készítése során – azokon az innovációs-technológiai fejlesztési céllal kijelölt
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású területeken, amelyeket a települési önkormányzat döntésével
kiemelt innovációs-technológiai fejlesztési területté minősít – az építési telek megengedett legnagyobb
beépítettsége 10 %-al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5 %-al alacsonyabb, mint az OTÉK
2. számú mellékletében meghatározott, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület sajátos használat szerinti
területéhez rendelt érték.”
„9 §. A logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által érintett települések településrendezési
eszközei készítése során – azokon a logisztikai fejlesztésre kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
besorolású területeken, amelyeket a települési önkormányzat döntésével kiemelt logisztikai fejlesztési
területté minősít – az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 10 %-al lehet magasabb, a
legkisebb zöldfelületi arány pedig 5 %-al alacsonyabb, mint az OTÉK 2. számú mellékletében meghatározott,
a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület sajátos használat szerinti területéhez rendelt érték.”
Tekintettel arra, hogy ezek az övezetek a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású területekre vonatkozóan
tartalmaznak megengedőbb építési paramétereket az OTÉK 2. számú mellékletében meghatározott értékeknél,
nem érintik a kerékpárúttal kapcsolatban a tervezési területet.
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TERVEZŐI NYILATKOZAT
Érd megyei jogú város településrendezési eszközeinek módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet figyelembevételével készült.

Budapest, 2022. május

Koszorú Lajos
vezető településrendező tervező
TT/1É 01-1346
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MELLÉKLETEK
1. MELLÉKLET: ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT A MÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁS
MEGINDÍTÁSÁRÓL
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
116/2022. (V. 26) határozata
az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításának kezdeményezéséről
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását,
mely a Vt-m jelű övezet előírásai közül a minimális telekméretre vonatkozót a kívánt mértékben
csökkenti.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos tervezési szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

módosítási eljárás megindítására és a tervezési szerződés aláírására – 2022. június 30.
dr. Csőzik László polgármester

dr. Feik Csaba
jegyző

dr. Csőzik László
polgármester
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2. MELLÉKLET: FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300/208 m.
Honlap: www.erd.hu E-mail: foepitesz@erd.hu

Főépítész
ikt. szám: 5/ERD-9297-4/2021
ügyintéző: Kuslits Tibor főépítész
06-23-522-300/208
foepitesz@erd.hu

FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT
Érd Megyei Jogú város 9/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról
a Törökbálinti út, Szilvafa utca, Nyárfa utca és Szilfa utca által határolt tömb déli részére
vonatkozó előírásainak módosítására, a készülő módosítási javaslat megalapozó
vizsgálatainak és alátámasztó javaslatainak tartalmára vonatkozóan
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (a
továbbiakban: a rendelet) 7. § (7) bekezdés a) pontja alapján a megalapozó vizsgálatok és
alátámasztó javaslatok elkészítésével kapcsolatban, a településrendezési feladatok méretét
tekintve, a következőt nyilatkozom:
A megalapozó és alátámasztó tervi munkarészek egy ütemben készülnek, ezért a Rendelet
1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalmi követelményei egy dokumentumban szerepelnek. A
szöveges és a rajzi munkarészek is a meglévő állapot mellett mutassák be a javaslatot.
Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tervezett tartalma (A rendelet 1. és 2. sz.
melléklet alapján):
1. A tervezés célja
2. Településhálózati összefüggések, térségi és települési kapcsolatok,
3. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
4. Területrendezési követelmények
5. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése
6. A település demográfiai helyzete
7. A település humán infrastruktúrája, közszolgáltatások
8. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat
9. Környezetiállapot-jellemzők
10. Közlekedés
11. Közművesítés, elektronikus hírközlés, csapadékvíz-gazdálkodás
12. Településrendezési javaslat
13. Javaslat az épített környezet fejlesztésére
14. A módosítással érintett területekre a biológiai aktivitásérték számítása és eredménye

Megalapozó vizsgálatokban és az alátámasztó javaslatban csak olyan mértékben,
mennyiségben szükséges ábrákat alkalmazni, hogy az az alátámasztást elősegítse.
A tartalmi elemek összevonhatók, átcsoportosíthatók.
Érd, 2022. május 2.

Kuslits Tibor
városi főépítész

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300/208 m.
Honlap: www.erd.hu E-mail: foepitesz@erd.hu

Főépítész
ikt. szám: 5/ERD-10372-4/2021
ügyintéző: Kuslits Tibor főépítész
06-23-522-300/208
foepitesz@erd.hu

FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT
Érd Megyei Jogú város 9/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról
a Szövő utca – Lakatos utca – Mázoló utca – Tetőfedő utca által határolt tömb déli részére
vonatkozó előírásainak módosítására, a készülő módosítási javaslat megalapozó
vizsgálatainak és alátámasztó javaslatainak tartalmára vonatkozóan
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (a
továbbiakban: a rendelet) 7. § (7) bekezdés a) pontja alapján a megalapozó vizsgálatok és
alátámasztó javaslatok elkészítésével kapcsolatban, a településrendezési feladatok méretét
tekintve, a következőt nyilatkozom:
A megalapozó és alátámasztó tervi munkarészek egy ütemben készülnek, ezért a Rendelet
1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalmi követelményei egy dokumentumban szerepelnek. A
szöveges és a rajzi munkarészek is a meglévő állapot mellett mutassák be a javaslatot.
Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tervezett tartalma (A rendelet 1. és 2. sz.
melléklet alapján):
1. A tervezés célja
2. Településhálózati összefüggések, térségi és települési kapcsolatok,
3. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
4. Területrendezési követelmények
5. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése
6. A település demográfiai helyzete
7. A település humán infrastruktúrája, közszolgáltatások
8. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat
9. Környezetiállapot-jellemzők
10. Közlekedés
11. Közművesítés, elektronikus hírközlés, csapadékvíz-gazdálkodás
12. Településrendezési javaslat
13. Javaslat az épített környezet fejlesztésére
14. A módosítással érintett területekre a biológiai aktivitásérték számítása és eredménye

Megalapozó vizsgálatokban és az alátámasztó javaslatban csak olyan mértékben,
mennyiségben szükséges ábrákat alkalmazni, hogy az az alátámasztást elősegítse.
A tartalmi elemek összevonhatók, átcsoportosíthatók.
Érd, 2022. május 2.

Kuslits Tibor
városi főépítész

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300/208 m.
Honlap: www.erd.hu E-mail: foepitesz@erd.hu

Főépítész
ikt. szám: 5/ERD-44386-4/2021
ügyintéző: Kuslits Tibor főépítész
06-23-522-300/208
foepitesz@erd.hu

FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT

Érd Megyei Jogú Város Faragó utca 32. (hrsz.: 2385) területén jelölt, az Asztalos
utcát a Faragó utcával összekötő kötelező útkialakítás törlése illetve a Vt-m jelű
övezet telekminimuma mértékének korrigálására vonatkozó,
a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban készítendő
tervdokumentáció tervezett tartalmáról

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának
rendjéről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről 1. és 2. melléklete alapján a megalapozó vizsgálatok és
alátámasztó javaslatok elkészítésével kapcsolatban, a településrendezési feladatok
méretét tekintve, a következőt nyilatkozom:
A megalapozó és alátámasztó tervi munkarészek egy ütemben készülnek, ezért
az Eljr. 1. és 3. sz. melléklet szerinti tartalmi követelmények egy
dokumentumban szerepelnek. A szöveges és a rajzi munkarészek is a meglévő
állapot mellett mutassák be a javaslatot.
Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tervezett tartalma (Eljr. 1. és 3. sz.
melléklet alapján):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tervezési terület bemutatása, tervezés célja
Tervezési alaptérkép
Városrendezési vizsgálatok
Tervi előzmények
Tulajdonvizsgálat
Fejlesztési szándék
Közlekedési vizsgálat
Közműellátás
Környezeti hatások és feltételek
Közlekedési javaslat
Közműfejlesztési és hírközlési javaslat
Örökségvédelem

Megalapozó vizsgálatokban és az alátámasztó javaslatban csak olyan mértékben,
mennyiségben szükséges ábrákat alkalmazni, hogy az az alátámasztást elősegítse.

Érd, 2022. május 2.

Kuslits Tibor
városi főépítész
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3. MELLÉKLET: KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRE ÉRKEZETT
VÉLEMÉNYEK ÉS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉHEZ ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK
(2022. május)

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

LETÖLTÉSI
IGAZOLÁS

VÁLASZADÁS

1

PMKH Állami Főépítész

2022.05.02.

‐

2

Duna‐Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága

2022.04.29.

X

3

PMKH Földművelésügyi és
Erdészeti Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály

2022.04.29.

‐

4

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály

2022.04.29.

X

5

PMKH Érdi JH
Népegészségügyi Főosztály

2022.05.02.

‐

6

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály

2022.04.29.

X

7

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

2022.05.02.

‐

8

PMKH Élelmiszerlánc‐
biztonsági,
Állategészségügyi, Növény‐
és Talajvédelmi Főosztály
Növény‐ és Talajvédelmi
Osztály

2022.04.29.

‐

9

PMKH Földhivatali Főosztály

2022.04.29.

X

10

Érd Város jegyzője

11

PMKH Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály

KÖRNYEZETI
VIZSGÁLATOT
SZÜKSÉGESNEK
TARTJA

NEM

NEM

NEM

NEM

‐

2022.04.29.

X

ADATSZOLGÁLTATÁS/
MEGJEGYZÉS

Nem foglalt állást.

Természetes gyógytényezők
adatszolgáltatást adott:
ásványvizes kutak, gyógyvizes
kút.

Duna-Ipoly NemzetI Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsa-hegy ~ 1525 Budapest, Pf. 86.
Úgyfélfogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21.
Tel.: 1/391-4610 Fax: 1/200-1168
E-mail: dinpi@dinpi.hu www.dunaipoly.hu
hivatal rövid neve: DINPI, KRID: 711100335

N~’~
-.

‚
Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Üi.sz.: DINPI!2930- 1 2022.

Ü.int.: Pétsch Nóra
Tárgy: Érd településrendezési eszközeinek
részleges módosítása KV szükségesség
Hiv.sz.:

Dr. Csőzik László
polgármester
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Érd
Alsó utca 1.
2031

Tisztelt Polgármester Úr!

Érd Város településrendezési eszközeinek részleges módosításának környezeti vizsgálatának
szükségességére vonatkozóan Igazgatóságunk az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú véleményt
adja:
A módosítással érintett területek Országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet,
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 terület), az ökológiai
hálózat övezeteit, tájképvédelmi terület övezetét és egyéb természetvédelmi szempontból értékes területet
nem érintenek. A tervezett módosítások táj- és természetvédelmi szempontból jelentős változást nem
okoznak.
A fentiek alapján Igazgatóságunk táj- és természetvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek környezeti
vizsgálati eljárás lefolytatását.
Állásfoglalásunkat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet 4. ~ (2) (4) bekezdése alapján adtuk ki.
-

Budapest, 2022. május 17.
Udvözlettel:
Füri András
igazgató megbízásából

dr. Kézdy Pál
általános

Kapják: 1. Címzett (654366906)
2. Irattár

Dr. Csőzik László polgármester
részére
Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv.szám:

BP/PNEF-TKI/0997-3/2022
BP/PNEF-TKI/0997-4/2022
Tamási Krisztina
+36-1-4653866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Érd Megyei Jogú Város településrendezési
eszközeinek módosítása 3 részterületen –
adatkérés
és
környezeti
értékelés
szükségességének eseti eldöntése
–

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi ügyben megküldött dokumentáció alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) közegészségügyi szempontból a környezeti vizsgálat
elvégzését nem tartja szükségesnek.
A BFKH nyilvántartása szerint Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül az alábbi
természetes gyógytényezők találhatóak:
Ásványvizes kutak:
Kútkataszteri
szám OKK

Engedély száma

Felhasználási
mód

B-61

KEF-453-5/2013

ivási célú, fürdési
célú

B-96

BP/FNEFTKI/02829-6/2017.

ivási célú, fürdési
célú

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Gyógyvizes kút:
Kútkataszteri
szám OKK

Engedély száma

B-60

OTH-GYÓGYF
165-7/2011

Felhasználási
mód
fürdési célú

A kutak törzskönyvében található, a BFKH rendelkezésére álló védettségvizsgálati dokumentáció alapján
a BFKH megállapította, hogy a kutak természetes védettséggel rendelkeznek, azonban a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet szerint az ásvány- és gyógyvizes kutak belső védőterületét, védőidomát a város
településrendezési eszközeinek készítése során figyelembe kell venni.
A BFKH jelen véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 3. számú mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki.
A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.
A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Üdvözlettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető

Melléklet: –
Kapja:
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – Hivatali Kapu
2. Irattár

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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DONÁTH ÉPÍTÉSZIRODA BT
H-2030 ÉRD NAGY LAJOS u. 45 sz.
tel. 36-23-366 944, mobil 31 211 9233
Alapadatok
Telek mérete:
Telek szélessége: max
Telek mélysége: max
Övezeti besorolás:

Beépítési adatok szabályozási
terv módosítás után

ÖVEZET: ÖVEZET:
VT-1/l
LKE-1

3451 m2
65,82 m
86,10 m
Vt-1/l és Lke-1

Telek mérete:
Megengedett beépítettség:
Legnagyobb szintterületi mutató:
Legnagyobb homlokzatmagasság átlaga:
Megengedett zöldfelület:

hrsz.: 7792 hrsz.: 7786

Vt1/l telekrész beépítési adatai:

Melléképület

Összekötő
nyaktag helye

31,60

99,59 m2

Egylakásos
Lakóépület
Fszt.

Egylakásos
Lakóépület
Fszt.

+0,00

4,54

-0,15

73,62 m2

-0,18

-0,15

6,75

+2,00

11,00

6,75

+2,00
9,80
31,60

+2,05

+2,00
10,80

4,20
4,20

412,13 m2
399,92 m2

hrsz.: 7790

hrsz.: 7789

68,78 m2

14,69

SZILF
A UTC
A

+8,95

8,90
43,40

hrsz.: 7787
Meglévő, változatlanul
megmaradó
melléképület

19,85
Meglévő gyalogos bejárat

5,86

5,86
1,48

5,66
5,66
22,30

5,23

95,44 m2

30,70

37,00

+9,50

43,56

+9,50

2,77

1,60

Idősek Otthona
Fszt + Tt.
+9,74
72 férőhely
Bruttó alapeterület = 787,00 m2
Tetőtér bruttó alapterülete = 787,00 m2

Tervezett:
Kiszolgáló épület:
395,87 m2
Idősek otthona:
787,00 m2
Melléképület:
68,78 m2
Meglévő behajtó
Épületek összesen:
1251,65 m2
útkapcsolattal - gazdasági kiTervezett beépítettség:
36,27 % Megfelel
és bejárat opcionális
Össz. szintterület:
2038,65 m2
átmenő forgalommal
Szinnterületi mutató:
0,59
Megfelel
Homlokzatmagasság átlaga:
< 7,5 m Kialakult
Tervezett zöldfelület:
1263,26 m2
Tervezett zöldfelület arány:
36,61 % Megfelel
Parkolómérleg:
OTÉK 4. melléklet 16. pontja alapján egy személygépkocsi
elhelyezését kell biztosítani
"... idősek otthona esetében minden 10 férőhely után"
Férőhelyek száma: 72 db
Szükséges parkolóhelyek száma: 8 db

Meglévő behajtó
útkapcsolattal - fő
gyalogos bejárat

NYÁRFA UTCA

6,79 m2
787,00 m2
68,78 m2
862,57 m2
32,82 % Nem felel meg
1649,57 m2
0,63
Nem felel meg
< 6,0 m Kialakult
1138,70 m2
43,32 % Javult

1,75

89,69 m2

+0,00

8,40
65,82

Tervezett:
Kiszolgáló épület:
Idősek otthona:
Melléképület:
Épületek összesen:
Tervezett beépítettség:
Össz. szintterület:
Szinnterületi mutató:
Homlokzatmagasság átlaga:
Tervezett zöldfelület:
Tervezett zöldfelület arány:

+9,25 Kiszolgáló
Épület
Fszt
395,87 m2

m2

-0,30

+0,00

+0,30
Vt-1/l-be eső rész bruttó
alapterülete = 389,08 m2
Lke-1-be eső rész bruttó
alapterülete = 6,79 m2

4,54
Melléképület
4,54
47,37 m2

-0,30

+0,30

-0,30

31,60
31,60

8,39 m2

16,24 m2

1,08 m2

17,55

4,00

+8,32

10,20 m2
778,91 m2
68,78 m2
857,89 m2
32,64 % Kialakult
1317,09 m2
0,50
Kialakult
< 6,0 m Kialakult
993,65 m2
37,80 % Kialakult

7,45

86,10
5,23
5,23

13,49

Meglévő:
Kiszolgáló épület:
Idősek otthona:
Melléképület:
Épületek összesen:
Meglévő beépítettség:
Össz. szintterület:
Szinnterületi mutató:
Homlokzatmagasság átlaga:
Meglévő zöldfelület:
Meglévő zöldfelület arány:

40,35
28,90

8,30

2628,48 m2
25 %
0,38
6,0 m
min 50 %

Tervezett új
bejárat

Lakóépület

2,54

Telekrész területe:
Megengedett beépítettség:
Legnagyobb szintterületi mutató:
Legnagyobb homlokzatmagasság átlaga:
Megengedett zöldfelület:

4,78

4,64
4,64

Egylakásos
Lakóépület
Fszt. + Tt.

38,87

Lke-1 telekrész beépítési adatai:

10,51
2,80 1,50
4,72

389,08 m2
47,29 % Megfelel
389,08 m2
0,47
Megfelel
< 7,5 m Kialakult
124,56 m2
15,14 % Nem felel meg

16,27

365,61 m2
44,44 % Kialakult
365,61 m2
0,44
Kialakult
< 7,5 m Kialakult
146,15 m2
17,76 % Kialakult

Kétlakásos
Lakóépület
Fszt. + Tt.

2,48
2,48

Tervezett:
Kiszolgáló épület:
Tervezett beépítettség:
Össz. szintterület:
Szintterületi mutató:
Homlokzatmagasság átlaga:
Tervezett zöldfelület:
Tervezett zöldfelület arány:

Meglévő behajtó
útkapcsolattal gazdasági ki és
bejárat opcionális
átmenő forgalommal

2,52

Meglévő:
Kiszolgáló épület:
Meglévő beépítettség:
Össz. szintterület:
Szintterületi mutató:
Homlokzatmagasság átlaga:
Meglévő zöldfelület:
Meglévő zöldfelület arány:

822,70 m2
50 %
1,25
7,5 m
min 30 %

TÖRÖKBÁLINTI ÚT

Telekrész területe:
Megengedett beépítettség:
Legnagyobb szintterületi mutató:
Legnagyobb homlokzatmagasság átlaga:
Megengedett zöldfelület:

3451 m2
50 %
1,25
7,5 m
min 30 %

Tervező:
Staszny-Nascimento
Szandra Katalin
1146 Budapest, Thököly út 138/a 2em. 4a.
É 01-6227
Építtető:
Betula Property Kft.
székhelye: 2030 Érd, Nyárfa u. 1.
képviseli: Faragó Róbert
Építési helyszín:
2030 Érd, Nyárfa u. 1.
Hrsz.: 7787
Tervdokumentáció tárgya:
MEGLÉVŐ ÉPÜLETEGYÜTTES
BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA ÉS
RENDELTETÉSMÓDVÁLTOZTATÁSA
IDŐSEK OTTHONÁVÁ
Tervlap megnevezése:
HELYSZÍNRAJZ - TERVEZETT
Kelt: 2020. november
Méretarány:
1:500

Rajzszám:
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