Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
17/2006 (IV. 27.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szótó 18/2002. (X. 15.) Kt. rendelet
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 önkormányzati rendeletet alkotja meg, és jóváhagyja az e rendelet mellékletét képezı
SZT-14 rajzszámú szabályozási tervet.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Páty község közigazgatási területe 020/4, 020/5, 020/40,
020/41, 020/42, 020/43, 020/44, 020/45, 020/46, 020/47, 020/48, 020/49, 020/50, 020/51,
020/52, 020/53, 021/2, 023/7, 023/8, 023/9, 023/10, 023/11, 023/12, 023/13, 023/14,
023/15, 023/16, 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 024, 025/15, 025/16, 025/17, 025/18,
025/20, 025/21, 025/22, 025/23, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8,
028/9 helyrajzi számú ingatlanaira, ingatlanrészeire, a rendelet mellékletét képezı SZT 14 rajzszámú szabályozási tervnek megfelelıen.
(2) A Helyi Építési Szabályzat melléklete kiegészül a 21. számú melléklettel.
(3) Az elıírásokat, az annak mellékletét képezı tervvel együtt kell alkalmazni, amelyek a
Helyi Építési Szabályzat 21. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.

2. §

A Helyi Építési Szabályzat 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A Helyi Építési Szabályzat 8-21. számú mellékletei Páty község közigazgatási
területén az egyes területekre vonatkozó szabályozási tervlapokat tartalmazzák.
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3. §

A Helyi Építési Szabályzat 6.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az országos és helyi értékvédelem alatt álló területeken, illetve védett építményeket érintı
építési munkák esetén az elvi építési engedélyezési terveket, valamint a Helyi Építési
Szabályzat 21. számú melléklete, SZT-14 Telki út melletti területek Szabályozási terve
területén az építési engedélyezési terveket a települési tervtanácsra be kell nyújtani, a
települési tervtanács mőködtetésérıl szóló önkormányzati rendelet elıírásai szerint.

4. §
A Helyi Építési Szabályzat 21. § az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(4) A K S P -2 jelő övezetekben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) A Ksp-2/a jelő övezet területén az alábbi elıírásokat kell betartani:
− Ksp-2/a jelő övezet területén vendéglátással, kereskedelemmel, szálláshely
szolgáltatással, illetve a golfsporttal összefüggı, és az ezeket kiszolgáló építmények
helyezhetık el, lakóépület az övezetben nem helyezhetı el.
− Ksp-2/a jelő övezet területén az alábbi elıírásokat kell betartani:

Az építési telek általános határértékei
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b) A Ksp-2/b jelő övezet területén az alábbi elıírásokat kell betartani:
− Ksp-2/b övezet területén építmények nem helyezhetık el.
− Ksp-2/b övezet területén alakítható legkisebb telekterület 500 000 m2.
c) A Ksp-2/c jelő övezet területén az alábbi elıírásokat kell betartani:
− Ksp-2/c övezet területén építmények nem helyezhetık el.
− Ksp-2/c övezet területén alakítható legkisebb telekterület 35 000 m2.
(5) A K S P -3 jelő övezetekben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) A Ksp-3/a jelő övezet területén az alábbi elıírásokat kell betartani:
− Ksp-3/a jelő övezet területén, telkenként legfeljebb 1 szálláshely szolgáltató épület
létesíthetı, melyben legfeljebb 1 szolgáltató egység alakítható ki.
− Ksp-3/a jelő övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
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Az építési telek általános határértékei
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b) A Ksp-3/bjelő övezet területén az alábbi elıírásokat kell betartani:
− Ksp-3/b jelő övezet területén, telkenként legfeljebb 1 szálláshely szolgáltató épület
létesíthetı, melyben legfeljebb 1 szolgáltató egység alakítható ki.
− Ksp-3/b jelő övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
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c) A Ksp-3/cjelő övezet területén az alábbi elıírásokat kell betartani:
− Ksp-3/c jelő övezet területén, telkenként legfeljebb 1 szálláshely szolgáltató épület
− létesíthetı, melyben legfeljebb 1 szolgáltató egység alakítható ki.
− Ksp-3/c jelő övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
−
−
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5. §

A Helyi Építési Szabályzat 22. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(7) A települést érintı országos utak nyomvonala és szabályozása a kialakult marad, kivéve a
1104. számú utat, amelynek nyomvonala e rendelet 21. számú melléklete (Telki út
melletti terület Szabályozási terve) által érintett területtel határos szakaszán módosul,
valamint az 1102 és a 81106 számú utakat, amik részben új, a belterületet nyugatról
elkerülı nyomvonalra kerülnek. Az elkerülı útszakasz pontos vonalvezetését és
szabályozási szélességét szabályozási és speciális szabályozási tervek határozzák meg.
Az elkerülı útszakaszt külterületi mellékútnak megfelelı paraméterekkel kell kialakítani.
6. §
A Helyi Építési Szabályzat 22. § (16) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki:
e)SZT-14 Telki út melletti területek szabályozási terve
ea) A terv területén a 1103 számú út új nyomvonalra kerül, az új nyomvonal
szabályozási szélessége 22 méter, védıtávolsága a tengelytıl számított 50-50
méter.
eb) A 1103 számú út tervezési kategóriája K.V.B., B.V. b-C. (Út 2-1.201:2004)
ec) A területen lévı helyi közutak, helyi kiszolgáló utak, tervezési kategóriájuk
K.VIII.B., B.VI. d-B. (Út 2-1.201:2004)
ed) A területen lévı magánutak közforgalom számára megnyitott szakaszait a helyi
kiszolgáló közutaknak megfelelı paraméterekkel kell kialakítani.
7. §
A Helyi Építési Szabályzat 35. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(27) A Helyi Építési Szabályzat 21. számú melléklete, SZT-14 Telki út melletti
területek Szabályozási terve területén a csapadékvíz elvezetését úgy kell kialakítani,
hogy az a környezı mezıgazdasági területeken eróziót, szennyezést ne okozzon.
8. §
A Helyi Építési Szabályzat 40. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(2) A Helyi Építési Szabályzat 21. számú melléklete, SZT-14 Telki út melletti területek
Szabályozási terve területén a 019, a 026 helyrajzi számú földutak kiszabályozásával
érintett, illetve a tervezett szabályozási vonallal közterületként jelölt területek, valamint a
közmővek által érintett területsávok kisajátíthatók, lejegyezhetık.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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10. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 18/2002 (X. 15.) Kt. rendelet 4. számú mellékletének (Övezeti melléklet) a
020/4/5/40, 41, 020/42 egy része, 020/43, 020/44-53 helyrajzi szám, 021/2 egy része, 023/7
egy része, 23/8-23, helyrajzi szám, 024 egy része, 025/15-18, 025/20-23, 026 helyrajzi szám,
027 egy része, 028/1-9 helyrajzi szám (Telki út melletti területek szabályozási terve) területre
vonatkozó övezeti jelölése.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

A Helyi Építési Szabályzat mellékletei az alábbival egészül ki:

21. számú melléklet
Rajzszám Terület megnevezései
SZT-14 Telki út melletti területek Szabályozási terve
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