Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
25/2006. (VII. 13.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 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 e rendelet
mellékletét képezı, ÖT-M/1 és ÖT-M/2 rajzszámú tervlapokat.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Páty község közigazgatási területére.
(2) Az elıírásokat, az annak mellékletét képezı rajzi mellékletekkel együtt kell alkalmazni,
amelyek e rendelet mellékletében kerülnek felsorolásra.
2. §
.
A Helyi Építési Szabályzat 28. § (5) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:
(5) Má - 2 jelő övezet:
a) Az övezetben 3 %-os beépítés engedélyezhetı lakófunkció, gazdasági funkció
számára vegyesen az OTÉK elıírásai szerint.
b) Telekalakítás az OTÉK elıírása szerint történhet.
c) Az övezet területein magánút legalább 10 m szélességben, zsákutcás kialakítás
esetén legalább 12 m szélességben alakítható.
d) A Helyi Építési Szabályzat 7. számú mellékletén (Övezeti mellékleten) Speciális
szabályozási terv (rajzi jele: SSZT) készítésével érintett földutak mentén
elhelyezkedı földrészletek esetén, a földút telekhatárától mért 30 m széles
területsávban kerítést, illetve építményt, épületet elhelyezni nem lehet.
e) Az övezet 0109/10, 0109/5 helyrajzi számú és a 07/13 helyrajzi számú területein
kútfúrás engedélyezett.
f) Az övezet 0109/10, 0109/5 helyrajzi számú és a 07/13 helyrajzi számú területein,
szennyvízelvezetésére és kezelésére önálló környezetbarát zárt, III. tisztítási
fokozatú szennyvíz-tisztító rendszer elhelyezhetı, gazdasági épületek használatba
vételének feltétele az érintett területek teljes közmőellátása.
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3. §

A Helyi Építési Szabályzat 30. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(5) Régészeti érdekő területen végzendı bármely földmunka
szakfelügyeletet kell biztosítani

során

régészeti

4. §
A Helyi Építési Szabályzat 7. számú mellékletének (Övezeti melléklet) a 0109/10 és 0109/5
helyrajzi számú, valamint a 07/13 helyrajzi számú területekre vonatkozó Má -1 övezeti
jelölése, Má -2 övezeti jelölésre módosul.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §
E rendelet a kihirdetését követı nyolcadik napon lép hatályba.

6. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Páty Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 18/2002 (X. 15.) Kt. rendelete 7. számú mellékletének (Övezeti
melléklet) a 0109/10 és 0109/5 helyrajzi számú (Pincehegytıl délre fekvı területek), valamint
a 07/13 helyrajzi számú (Zsámbéki úttól keletre fekvı terület) területekre vonatkozó övezeti
jelei.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

MELLÉKLET

Rajzszám:
ÖTM/1
ÖTM/2

Rajz megnevezése
Övezeti melléklet módosítása - Pincehegytıl délre fekvı területre
Övezeti melléklet módosítása - Zsámbéki úttól keletre fekvı területre
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