Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
14./2007. (VII.13.) rendelete
Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 18/2002 (X.15.) rendelet 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 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/3 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 HÉSz 28.§ (4) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:
(4) Má-1/A jelő övezet
a) A korlátozottan beépíthetı mezıgazdasági övezet földrészletein két földszintes, maximum
4,5m építménymagasságú, szabadonálló gazdasági épület építhetı, az övezet legalább 5 ha
kiterjedéső földrészletein,
b) Beépítettség legfeljebb 3% lehet.
c) A területen lakófunkció is elhelyezhetı, legfeljebb 300 m2 szintterülető lakásnagyságban.
d) Elı- és hátsókert minimum 50 m.
e) Az övezetben a szennyvízelvezetésére és kezelésére önálló környezetbarát zárt, III. tisztítási
fokozatú szennyvíz-tisztító rendszer, ill. zárt rendszerő szenyvíztároló elhelyezhetı.
f) A területen keletkezı a lótartáshoz kapcsolódó trágya, trágyalé és csurgalékvíz győjtése és
elszállítása kizárólag zárt technológiával történhet.
3.§. A HÉSZ 7. számú mellékletének (Övezeti melléklet) a 011/48 hrsz területre vonatkozó Má-1 övezeti
jelölése, Má-1/A övezeti jelölésre módosul.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. § E rendelet 2007. július 13-án a kihirdetése napján lép hatályba.
5.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Páty Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2002 (X.15.) Kt. sz. rendelete 7. sz. mellékletének (Övezeti melléklet) a 011/48 hrsz (Töki út
melletti terület) területre vonatkozó övezeti jele.
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