Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2009. (XII. 28.) rendelete
a Helyi építési szabályzatról szóló 18/2002.(X:15.) rendelet módosításáról,
a közlekedési területek előírásáról
Páty Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi többször
módosított LXV. törvény 16.§ (1) bekezdés, és az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3)
bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében megalkotja a következő rendeletét
1.§
A rendelet hatálya
(1) A jelen rendelet hatálya a Páty Község igazgatási területére terjed ki. A helyi építési
szabályzat az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett
eltérésekkel, a terület felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti,
táji értékeinek védelmével kapcsolatos, valamint a telekhez kapcsolódó helyi
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket, előírásokat fogalmazza meg.

2.§
(1) A rendelet 22.§-a (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul

(7)
A települést érintő országos utak nyomvonala és szabályozása a kialakult marad,
kivéve, az 1103. számú utat, amelynek nyomvonala az e rendelet T-2 melléklete által érintett
területtel határos szakaszán módosul, valamint[1]az 1102 sz. és a 81106 sz. utakat, amik
részben új, a belterületet nyugatról elkerülő nyomvonalra kerülnek. Az elkerülő útszakasz
pontos vonalvezetését és szabályozási szélességét szabályozási és speciális szabályozási
tervek határozzák meg. Az elkerülő útszakaszt külterületi mellékútnak megfelelő
paraméterekkel kell kialakítani.
(2) A rendelet 22.§-a kiegészül az alábbi (8) és (9) bekezdéssel

(8) Új összekötő út létesül a 1103j. út és a 1102j. út között, az Önkormányzat 271/2008. (VI.11.)
határozata szerinti vonalvezetéssel. Az új út szabályozási szélessége 30 méter , országos útnak
megfelelő paraméterekkel kell kialakítani, tervezési kategóriák szerinti besorolása K.V. B.
(9) Az új összekötőút mentén a meglévő fák megőrzésével kialakított kettős fasor között vezetett
kerékpárutat kell kiépíteni a Telki felé eső oldalon.
(3) A rendelet 22.§-a (17) bekezdés h) pontja az alábbiak szerint módosul

h) T-2 Telki út melletti területek szabályozási terve
a. A terv területén a 1103j. út részben új nyomvonalra kerül, az új nyomvonal szabályozási szélessége
a szabályozási tervlap szerinti, védőtávolsága a tengelytől számított 50- 50 méter .
b. A 1103j. út tervezési kategóriája K.V.
c. A területen lévő helyi kiszolgáló utak tervezési kategóriája K. VI.C.,B.VI. d-C

3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyző

Beiktatta 17/2006. (IV.27.) Kt. sz. rendelet. Hatályos a kihirdetése napjától, a 020/4,5, 020/40-53,
021/2, 023/7-20, 024, 025/15-23, 028/1-9 hrsz ingatlanokra. Hatályát kiegészítette a 21/2006. (VI.15.)
Kt. sz. rendelet, a 019, 023/21-23, 026, 027 hrsz ingatlanokra is. Hatályos kihirdetése napjától.
[2] Beiktatta 4/2004. (II.06.) Kt. sz. rendelet. Külön rendelettel lép hatályba.
[3] Beiktatta 7/2006. (III.30.) Kt. sz. rendelet. Hatályos a kihirdetését követő 15. naptól: a 0179/29
(összekötő út M1 – 1 sz. főút), 0179/34-35, 0179/41-42 (Sasfészek tó), 0179/43 hrsz ingatlanokra.
Hatályos külön rendelettel: a 0177/4-5, 0177/8, 0177/17-20, 0178/1, 0179/6, 0179/9-15, 0179/30-33, és
0181/1 hrsz. ingatlanokra. Hatályát módosítja a 28/2006. (VII.31.) Kt. sz. rendelet, amely hatályos a
kihirdetését követő 45. naptól az e rendelet mellékletét képező 16.sz. melléklet a) Ütemezési tervlap
szerinti I. és II. ütem területére, az I.és II.ütem területén kívüli területekre külön rendelet alapján lép
hatályba. Hatályát módosítja a 34/2006. (IX.28.) Kt. sz. rendelet, amely hatályos a kihirdetése napjától
az e rendelet mellékletét képező 16.sz. melléklet b) Ütemezési tervlap (I. II. III. ütem) szerinti I., II. és III.
ütem területére, az I., II. és III. ütem területén kívüli területekre külön rendelet alapján lép hatályba.
[4] Beiktatta 36/2004. (XII.02.) Kt. sz. rendelet. Hatályos 2004. december 2-től. Hatályon kívül
helyezte 14/2005. (VI.14.) Kt. sz. rendelet. Hatályos 2005. június 14.
[5] Beiktatta 14/2005. (VI.14.) Kt. sz. rendelet. Hatályos 2005. június 14.
[1]

