Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 025/1, 2, 3, 4 hrsz. telkek övezeti besorolásáról, és
a Helyi építési szabályzatról szóló 18/2002.(X.15.) Kt. sz. rendeletnek
(továbbiakban: Rendelet) az Má-1/A övezet előírásainak módosításáról
Páty Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában
biztosított jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§(1) meghatározott feladatkörében eljárva, a Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi
Hivatalának Állami Főépítésze, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Pest Megyei
Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség, a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pest Megyei
Kormányhivatal Földhivatala, a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, a Pest
Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Pest Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala, Budapesti Bányakapitányság, HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Nemzeti
Közlekedési Hatóság, Légiközlekedési Igazgatóság, Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály közreműködésével lefolytatott véleményezési eljárás
eredményeként a következőket rendeli el:
1. §
A Rendeletnek az Má-1/A övezet előírásairól szóló 28.§ (4)
szerint módosul:

bekezdése az alábbiak

(4) Má-1/A jelű övezet:
a) A korlátozottan beépíthető mezőgazdasági övezet földrészletein két földszintes,
maximum 4,5m építménymagasságú, szabadonálló gazdasági épület építhető, az
övezet legalább 5 ha kiterjedésű földrészletein,
b) Beépítettség legfeljebb 3% lehet.
c) A területen lakófunkció is elhelyezhető, legfeljebb 300 m2 szintterületű
lakásnagyságban, a Rendelet 27.§ előírásait is betartva. Ingatlanonként legfeljebb
2 lakás építhető.
d) Elő- és hátsókert minimum 50 m.
e) Az övezetben a szennyvízelvezetésére és kezelésére önálló környezetbarát zárt, III.
tisztítási fokozatú szennyvíz-tisztító rendszer, ill. zárt rendszerű szennyvíztároló
elhelyezhető.
f) A területen keletkező a lótartáshoz kapcsolódó trágya, trágyalé és csurgalékvíz
gyűjtése és elszállítása kizárólag zárt technológiával történhet.
g) Lakóépület építése esetén a közművesítettség mértéke hiányos lehet (ivóvíz,
villamos energia biztosítása, vezetékes ivóvízellátás kiépítése esetén, a
szennyvizet, napi keletkező 5 m3 szennyvízmennyiségig, vízzáróan kivitelezett
szennyvíztárolóban lehet gyűjteni, ezt meghaladó szennyvízmennyiség esetén, a
szennyvizet közcsatornába kell vezetni) .
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2. §
A Rendeletnek a Közlekedési területek előírásairól szóló 22.§ (12) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
(12) Külterületi mező- és erdőgazdasági utak, dűlőutak mentén az úttengelytől mért
10-10 méteres sávban építmény és kerítés sem helyezhető el.

3. §
Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2012. év június hónap 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetve:

Páty, 2012. IV. 26.

Dr. Guba Zsolt
jegyző
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