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MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA

2. melléklet a Közgyűlés 215/2018. (XI.29.) határozatához

2.1 A Településszerkezeti Terv leírásának módosítása
A Településszerkezeti Terv leírása kiegészítésre kerül az alábbi melléklettel:
Érd megyei jogú város Településszerkezeti terve módosul az alábbiak szerint:
 A 7‐es főút mentén kijelölt erdőterület egy része Gisz jelű ipari, szolgáltató terület területfelhasználási
egységbe kerül átsorolásra, és a Zámori‐patak mentén bővül az erdőterület nagysága.
 Az Érdi Minaret mellett két ingatlant érintően sétány kialakítása céljából kertvárosias lakóterület
területfelhasználási egység zöldterületbe kerül átsorolásra. A tervezett kerékpáros és gyalogút a
Hamzsabég tér és a gát között feltüntetésre kerül.
 A Rozsnyói utcában az új óvoda településközpont területén az oktatási, nevelési intézmény jele
feltüntetésre kerül.

2.2 Biológiai aktivitás érték számítás
A területek biológiai aktivitásértéke a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet 1. melléklete alapján az alábbi:
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A biológiai aktivitásérték a módosítás során 7,17 ponttal nő. A módosítás megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény, az
épített környezet alakításáról és védelméről 7. § (3) bekezdésének b) pontjának:
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”

2.3 Területi mérleg
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 53/2016. (III.24.) sz. határozatának 2. melléklete, a szerkezeti terv leírásának
3. fejezete, a város területi mérlege az alább felsorolt területfelhasználások tekintetében változik:
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2.4 Változással érintett területek összefoglalója
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 53/2016. (III.24.) sz. határozatának 2. melléklete, a szerkezeti terv leírás 2.
fejezete, a változással érintett területek összefoglalója az alábbiakkal egészül ki:
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Modern Városok program
keretében az Ipari Park
fejlesztés célterülete ez a
beépítetlen, 7‐es főút
melletti terület, ahol a
véderdősáv területét
gazdasági területbe
szükséges besorolni a
megvalósíthatóság
érdekében.
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Modern Városok program
keretében az Ipari Park
fejlesztés célterülete ez a
beépítetlen, 7‐es főút
melletti terület, ahol a
véderdősáv területét a patak
mentén szükséges növelni az
ökológiai folyosó területén,
valamint a tervezett
kiszolgáló út vonaláig.
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET

1

Gisz – ipari szolgáltató
terület

Ev – erdő
terület

0,32

FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

Gisz – ipari
szolgáltató
terület
1

1,13

Erdőterület

0157/3
Közlekedési
terület

0,0743

2

Zöldterület

Kertvárosias
lakóterület

0,25

24359,
24343

Modern Városok program
keretében
Ófalu
városrészben tervezett Duna‐
menti gyógy‐, sport‐, illetve
kulturális
turisztikai
beruházás
megvalósítása
érdekében a Minaret, a
Hamzsabég tér és a Duna
gátja
között
sétány
kialakítása tervezett, ehhez
zöldterület
besorolás
szükséges.

