Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
14/2005. (VI.14.) Kt. sz. rendelete
Páty Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2002 (X.15.) Kt. sz. rendelete módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 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 SZT-11 és SZT-12 rajzszámú szabályozási
terveket.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Páty község közigazgatási területének 671 és 672,
illetve a
887/3 hrsz. (Erkel utca melletti településközpont vegyes és kertvárosias
lakóterület szabályozási terve, illetve a Bocskai u., Petıfi u. és Várady J. u. melletti
kertvárosias lakóterület szabályozási terve által érintett) területekre.
(2) A HÉSz melléklete kiegészül a 18. sz. és 19. sz. melléklettel.
(3) Az elıírásokat, az annak mellékletét képezı tervekkel együtt kell alkalmazni, amelyek
HÉSz 18. és 19. sz. mellékletében kerülnek felsorolásra.

2.§. A HÉSz 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) HÉSZ 8-19. sz. mellékletei Páty község közigazgatási területén az egyes területekre
vonatkozó szabályozási tervlapjait tartalmazza.
3.§. A HÉSz 11. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhetı:
a) lakóépület, telkenként legfeljebb két lakással, kivéve az Lke-19, Lke-20, Lke-21 építési övezeteket,
ahol az OTÉK 13.§ (2) 1. pontja szerinti lakásszám helyezhetı el.

4.§. A HÉSz 11. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az építési övezetben oldalhatáron álló beépítési mód esetén alakítható minimális telekszélesség 14 m,
maximális telekszélesség 28 m, szabadon álló beépítési mód esetén alakítható minimális telekszélesség 16,0
m, maximális telekszélesség 32,0 m. Ez alól kivételt képez az értékvédelmi terület építési övezetei és a Lke19 és Lke-20 építési övezetek, amelyek elıírásait a részletes övezeti elıírások tartalmazzák.

5.§. A HÉSz 11. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(7) A tetı hajlásszöge 30°- 45° között szabadon kialakítható - kivéve a településszerkezeti
és településképi védelem alatt álló területeken, illetve az Lke-19, Lke-20, Lke-21
övezetekben, amely a részletes elıírások között külön szabályozásra kerül.

6.§. A HÉSz 11. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(9) Lakóépület a megadott elıkert vonalán helyezhetı el, amennyiben kereskedelmi, vendéglátó, ill. szolgáltató
funkció az épület utcafronti részében valósul meg, az építési övezetben elıírt elıkert méretétıl el lehet térni,
az elıkert 0,0 m is lehet, kivéve az Lke-19, Lke-20, Lke-21 építési övezeteket, ahol az építési övezet által
megadott elıkert vonala betartandó.

7.§. A HÉSz 12. § az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(20) Lke-19 jelő építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) A tetı hajlásszöge 0°- 45° között szabadon kialakítható.
b) Az építészeti értéket képviselı épületek (SZT-11 szerint) bontása esetén, a bontási engedélyhez az
c)

épületekrıl felmérési tervrajzot és fotódokumentációt is kell csatolni.
A telekhasználat részletes elıírásai a következık:
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(21) Lke-20 jelő építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) A tetı hajlásszöge 0°- 45° között szabadon kialakítható.
b) A Várady J. u. - Bocskai u.- Petıfi S. u. – 887/2 hrsz által határolt tömbben az építési telkek
alakítható telekszélessége legalább 18,0 m.
c) Az építészeti értéket képviselı épületek (SZT-11 szerint) bontása esetén, a bontási engedélyhez az
épületekrıl felmérési tervrajzot és fotódokumentációt is kell csatolni.
d) A telekhasználat részletes elıírásai a következık:
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* kivéve a Várady J. és a Bocskai utcákban, ahol az elıkert legkisebb mérete 7 m, illetve a
Petıfi utcában, ahol az elıkert legkisebb mérete 3 m .

(22) Lke-21 jelő építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) A tetı hajlásszöge 0°- 45° között szabadon kialakítható.
b) Az építészeti értéket képviselı épületek (SZT-11 szerint) bontása esetén, a bontási engedélyhez az
épületekrıl felmérési tervrajzot és fotódokumentációt is kell csatolni.
c) A telekhasználat részletes elıírásai a következık:
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8.§. A HÉSz 16. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(10) VT-6 JELŐ ÉPÍTÉSI ÖVEZETBEN AZ ALÁBBI ELİÍRÁSOKAT KELL BETARTANI:
a)

Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetık el: kereskedelem,
szolgáltatás, egészségügyi, szállásjellegő, egyházi, kulturális, illetve a személyzet, illetve a
tulajdonos számára telkenként legfeljebb 1 lakás.
b) A telekhasználat részletes elıírásai a következık:
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9. §. A HÉSz 20. § (16) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki:
e)

SZT-11 és SZT-12 Erkel u. melletti településközpont vegyes és kertvárosias lakóterület szabályozási
terve, illetve a Bocskai u., Petıfi u. és Várady J. u. melletti kertvárosias lakóterület szabályozási terve
területén:
da) A terv területén közutak és közmővezetékek elhelyezése céljából szükséges építési területek
közlekedési területei: ME-07-3713:1994 szabvány 1.1. táblázat szerint, a B.III.b. kategóriába
kerültek besorolásra.
db) A területen a közlekedési területeket 6,0 méteres burkolattal és 1,5 méter széles, szivárgó
burkolattal kialakított járdával kell megépíteni. A járdaépítést a kocsibehajtók között, azok
kiépülése után kell megoldani. Ez alól kivétel a 670 hrsz. és 641 hrsz. utakat összekötı tervezett
útként kialakított lakóutcákat, amelyeket vegyeshasználatú kiszolgáló útként kell kialakítani.
dc) A terv területén az utak, utcák menti zöldsávok kialakítására alkalmas, a 14 és 12 m széles
lakóutcákban a közút építésével, egyidejő beruházásként egyoldali, ültetı-gödrös utcafásítást kell
megvalósítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§ E rendelet 2005.június 14-én, a kihirdetése napján lép hatályba.
11.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát vesztik az alábbi rendeletek:


Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2002 (X.15.) Kt. sz. rendeletének a 887/3 hrsz.
(Bocskai u., Petıfi u. és Várady J. u. melletti kertvárosias lakóterület szabályozási terve)



Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2004 (XII.02.) Kt. sz. rendelete a 671 és 672 hrsz.
területekre (Erkel utca melletti lakóterületek szabályozási terve),
által érintett területekre vonatkozó elıírásai.

Kelt: Páty, 2005. év június hó 14 nap
Dr. Bognár András
polgármester

dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

HÉSZ - MELLÉKLETEI
A HÉSZ mellékletei az alábbiakkal egészül ki:
18. sz. melléklet

Rajzszám Terület megnevezései
SZT-11

Erkel u. melletti településközpont vegyes és kertvárosias lakóterület
szabályozási terve

Méretarány
M=1 : 1 000

19. sz. melléklet

Rajzszám Terület megnevezései
SZT-12

Bocskai u., Petıfi u. és Várady J. u. melletti kertvárosias lakóterület
szabályozási terve

Méretarány
M=1 : 1 000

