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Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete
a Páty Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
19/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képvisel -testülete az épített környezet alakításáról és
védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami F építészi
Iroda, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség,
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Dunavölgyi Kirendeltség, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Budapest F város Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyel sége Útügyi Osztály, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ, a Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal, Érdi Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi a Hivatal, Örökségvédelmi Osztály, a Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatala Földügyi Osztály, a Pest Megyei Kormányhivatal - Erdészeti Igazgatóság, a Pest
Megyei Kormányhivatal - Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium
- Hatósági Hivatal, a Pest Megyei Rend r-f kapitányság, a Budapesti Bányakapitányság, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület,
a Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület, a Dobogóért Egyesület, közrem ködésével
lefolytatott véleményezési eljárás eredményeként módosítja a Páty Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 19/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), és
jóváhagyja e rendelet 1. mellékletét képez szabályozási tervet.

I.
Módosító rendelkezések
1. §
A módosító rendelet 1. mellékletét képezi a Páty 884/2, 884/3, 884/4, 884/5 hrsz. területekre
vonatkozó szabályozási tervlap ezen területek vonatkozásában, amely a Rendelet 2.
mellékletét képez Belterület szabályozási terven lév , a területre vonatkozó szabályozás
helyébe lép.
2. §
(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„A m emléki és helyi védelem alatt álló területen csak a környezet arculatához
illeszked , esztétikus hirdet -berendezés, reklámhordozó, tájékoztató tábla helyezhet
el. A helyi védelem alatt álló Pincehegyen cég- és címtábla homlokzatra szerelt
formában, a pincék építészeti arculatához illeszked módon kialakított, fémszerkezet
cégér helyezhet el, A3 ívméretet (420mm x 297mm) meg nem haladó méretben,
pincénként legfeljebb 1 db. Fentieken kívül a pince homlokzatának legfeljebb 10 %-át
meg nem haladó felületen festett formában alakítható reklámfelület."

(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
"Az építési övezet jellemz en családiházas, laza beépítés lakóterület. Az Lke-20, Lke22 építési övezetekben legfeljebb négylakásos lakóépület, a többi építési övezetben
legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhet el."
(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
"Az Lke-1, Lke-2, Lke-4, Lke-10, Lke-15, Lke-16, Lke-17, Lke-20, Lke-22 építési
övezetekben telkenként legfeljebb 1 épület helyezhet el, a többi építési övezetben pedig
telkenként legfeljebb 2 épület helyezhet el."
(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
"Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén alakítható minimális telekszélesség 14 m,
maximális telekszélesség 30 m, szabadon álló beépítési mód esetén alakítható minimális
telekszélesség 16,0 m, maximális telekszélesség 36 m. Ez alól kivételt képeznek az
értékvédelmi terület építési övezetei és az Lke-20 építési övezet, amelyek el írásait a
részletes övezeti el írások tartalmazzák."
(5) A Rendelet 7. § (10) bekezdés f) pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
"A telkeken belül az el kert legalább 3 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert
legalább 4 m legyen."
(6) A Rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
"Meglév lakóterületeken az el kertet a telken, vagy a tömbben kialakult állapotnak
megfelel en kell meghatározni. Azoknál a telkeknél ahol ez nem állapítható meg
egyértelm en és új beépítés lakóterület esetén a részletes el írásokban meghatározott
el kert mértékét kell alkalmazni."
(7) A Rendelet 11. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
"A telkeken belül az el kert 0 és 7 m közötti legyen, a Rákóczi utca mentén az el kert
mérete 7,0 m, de amennyiben az épületben lakófunkció nem létesül, az el kert legkisebb
mérete 0 m lehet. Az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert legalább 6 m legyen."
(8) A Rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
„A Vt-4 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag lakó, egészségügyi, oktatási, szociális és
szállásfér hely funkció helyezhet el, lakófunkció esetén telkenként max. 2
lakással.
b) Az építési övezet területén legalább 1200 m2 terület telek alakítható ki. A
telekrendezés során új telket csak úgy lehet létrehozni, hogy a létrejöv telkek
beépítettsége ne csökkenjen az el írt 45(30)% alá.
c) A beépítettség legfeljebb 45 % lehet, kivéve amennyiben oktatási épület és
funkció létesül, mert akkor legfeljebb 30 % lehet. Oktatási épület építeni az
övezet tekein csak akkor lehet, ha ezzel a telek beépítettsége, a telken lév
egyéb épületekkel együtt sem több, mint 30 %, illetve amennyiben a telek már
beépített oktatási épülettel, akkor más épület csak akkor építhet , ha ezzel az
oktatási épültre vonatkozó kötelez el írások továbbra is betarthatóak. A
szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,5 lehet.
d) A telek legalább 30 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
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f)

A telkeken belül az el kert 0 és 3m közötti legyen, az oldalkert legalább 3 m
legyen, a hátsókert 6 m lehet.”
II.
Záró rendelkezések
3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követ 15. napon lép hatályba, és az azt követ napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet kihirdetésér l a jegyz a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyz

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Páty, 2013. október 1.

Dr. Guba Zsolt
jegyz

