Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
14/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésr l szóló
21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete az épített környezet alakításáról és
védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következ önkormányzati rendeletet alkotja.

I.

Módosító rendelkezések
1. §

Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének a településképi bejelentési eljárásról és a
településképi kötelezésr l szóló 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK része a következ „Értelmez rendelkezések
2/A. §-al egészül ki:
„Értelmez rendelkezések
2/A. §
(1) E rendelet vonatkozásában településképben változást eredményez
építési
tevékenységek a következ k:
a)
meglév épületen végzend építési tevékenység esetében az épület közterület
felöli és közterülett l látható részein eredményez változást
b)
új építési tevékenység esetében amennyiben az
ba)
a közterületi telekhatártól 20 méterre, vagy azon belül készül minden
esetben
bb)
a közterületi telekhatártól 20 méternél messzebb található és az
alapterülete meghaladja a 20 m2-t, vagy legmagasabb pontja eléri az
adott övezetben megengedett építménymagasság 50%-át.”

2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „6. §” szövegrész helyébe a „2. §” szövegrész lép.
3. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja a következ ac) alponttal egészül ki:
„ac) Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszintt l mért magassága a 6,0
métert nem haladja meg.”
4. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja a következ bi) alponttal egészül ki:
„bi) Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, b vítése, meglév felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszer sítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb
pontja az építési tevékenység után sem haladja meg beépítésre szánt területen a nettó
500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.”

5. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„h) megfelel ség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében
teljesítménynyilatkozattal – rendelkez építményszerkezet , tömegtartózkodás céljára nem
szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló:”.
6. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja a következ hd) ponttal egészül ki:
„hd) leveg vel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)”.
7. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következ k) ponttal egészül ki:
„k) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, b vítése, melynek mérete az
építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m
gerincmagasságot”.
8. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdés ba) alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„… parkolási mérleg számítást (szükség szerint);”.

II. Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba és a hatályba lépést követ napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a Rendelet 3. § (1) bekezdés bc)
alpontja, a 3. § (1) bekezdés bh) alpontja, a 3. § (2) bekezdése, a 5. § (3) bekezdés be)
alpontja, a 5. § (5) bekezdése, a 6.§ (5) bekezdése, valamint a 8.§ (1) bekezdés c), d), e) és f)
alpontjai.
(3) A rendelet kihirdetésér l a jegyz a helyben szokásos módon gondoskodik.
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