Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2006. (III. 30.) rendelete
Páty Önkormányzat Képviselı-testületének
Páty Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
18/2002. (X. 15.) Kt. számú rendeletének módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében és 7. § (3)
bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása
érdekében az alábbi rendeletet alkotja meg, és jóváhagyja e rendelet mellékletét képezı
SZT-9 rajzszámú szabályozási tervet.

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Páty község közigazgatási területének 0179/9-21 és
177/17-20 helyrajzi számú (M1 autópálya és az 1. számú út közötti) területek szabályozási
terve által érintett) területekre.
(2) A Helyi Építési Szabályzat mellékletei kiegészülnek a 16. számú melléklettel.
(3) Az elıírásokat az annak mellékletét képezı tervvel együtt kell alkalmazni, amelyek a
Helyi Építési Szabályzat 16. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.

2. §
A Helyi Építési Szabályzat 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A Helyi Építési Szabályzat 8-16. számú mellékletei Páty község közigazgatási területén
az egyes területekre vonatkozó szabályozási tervlapjait tartalmazza.

3. §
A Helyi Építési Szabályzat 5. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:
d) A Gksz-6-V övezetben, a Sasfészek-tó felöli kerítés építése, engedély köteles.
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4. §
A Helyi Építési Szabályzat 18. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(6) Gksz-6 jelő építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetık el: kereskedelem,
szolgáltatás, iroda, gazdasági és raktározási tevékenység, illetve gazdasági
tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet
számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás).
b) A telekalakítás feltétele a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, a Közép-Duna
Völgyi Környezetvédelmi Felügyelıség és a Közlekedési Felügyelet által
jóváhagyott tereprendezési terv megléte.
c) A telekhasználat részletes elıírásai a következık:
d)
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* Kivéve, ha az elı-, oldalkert méreteit, e rendelet 16. számú melléklete (M1 autópálya - 1.
számú út közötti területek szabályozási terve - rajzszám: SZT-9) egyéb módon
szabályozza.
(7) Gksz-6-V jelő védett építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetık el: kereskedelem,
vendéglátás, szolgáltatás, gazdasági, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet
számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás). A Sasfészek-tó déli telekhatára és az
1. számú út között kialakuló telken szálláshely szolgáltatás funkció is
engedélyezhetı.
b) A Sasfészek-tó telekhatárán kívüli, az építési telkekre esı további 25 m-es
területsáv (M1 autópálya - 1. számú út közötti területek szabályozási terve rajzszám: SZT-9 szerint), mint a Sasfészek-tó védıterülete, nem keríthetı le, illetve
nem építhetı be, azon csak közmőépítmény, illetve faszerkezető gyalogoshíd
helyezhetı el.
2

c) Az övezetben a kerítés kizárólag áttört lábazattal, a tó telekhatárától mért 25
méteres területsávon kívül alakítható ki.
d) A Sasfészek-tó telkén kívüli, az építési telkekre esı 25 méteres védıterületsávot a
Sasfészek-tó pufferzónájaként kell kialakítani, a szabályozási terv szerint (SZT-9),
ahol 3 szintő növénytelepítést kell alkalmazni. Az épületek használatbavételi
engedélyének kiadásának feltétele a növénytelepítés megléte.
e) A tó körül elhelyezendı épületeket úgy kell kialakítani, hogy a gazdasági
épületeket kiszolgáló humán jellegő funkciók, (pl.: irodai, szállás és szociális
helyiségek) az épület Sasfészek-tó felöli homlokzatain helyezkedjenek el. A
homlokzat legalább 30 %-án üvegezett nyílászárókat vagy/és üvegezett
függönyfalat kell kialakítani.
f) A telekhasználat részletes elıírásai a következık:
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* Kivéve, ha az elı-, oldalkert méreteit, e rendelet 16. számú melléklete (M1 autópálya – 1.
számú út közötti területek szabályozási terve - rajzszám: SZT-9) egyéb módon szabályozza.

5. §
A Helyi Építési Szabályzat 22. § (16) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:
e) SZT-9 M1 autópálya és 1. számú út közötti területek szabályozási terve
ea) Az épületek használatba vételi engedélyének kiadásának feltétele, az illetékes
szakhatóságok által engedélyezett közlekedési építési engedélyezési tervek alapján
megépült útburkolat kiépítése, ütemezett kiépítés esetén, a közterületen való
visszafordulás biztosításával.
eb) Az 1. számú utat és az M1 autópályát összekötı 0179/29 helyrajzi számú, jelenleg
közforgalom számára megnyitott magánút mentén a tengelytıl mért 50 méteres
sáv, be nem építhetı területként, közlekedésfejlesztés számára fenntartandó.
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6. §
A Helyi Építési Szabályzat 29. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(1) A Sasfészek-tó telke, Vtó jelő vízgazdálkodási terület.
(2) A Vtó jelő vízgazdálkodási területen az alábbi építmények helyezhetık el:
− vízgazdálkodással kapcsolatos építmény
− faszerkezető híd és stég
− közmőépítmény
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a 0179/29 (összekötı út M1 – 1 számú fıút), 0179/34, 0179/35, 0179/41,
0179/42 (Sasfészek tó), 0179/43 helyrajzi számú ingatlanokra a kihirdetését követı
tizenötödik napon lép hatályba.
(2) A 0177/4, 0177/5, 0177/8, 0177/17, 0177/18, 0177/19, 0177/20, 0178/1, 0179/6, 0179/9,
0179/10, 0179/11, 0179/12, 0179/13, 0179/14, 0179/15, 0179/30, 0179/31, 0179/32, 0179/33
és 0181/1 helyrajzi számú ingatlanok hatályba lépésére a Képviselı-testület külön rendeletet
alkot.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı
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A Helyi Építési Szabályzat mellékletei az alábbiakkal egészül ki:
16. számú melléklet

Terület megnevezései
Rajzszám
M1 autópálya és az 1. számú út közötti területek szabályozási
SZT-9
terve

Méretarány
M=1 : 2 000
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