Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének
22/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete
Páty Község 04 és 020/54 hrsz.-ú területeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról
Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete az épített környezet alakításáról és
védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 6/A. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal
Állami F építészi Iroda, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyel ség, a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Duna-völgyi Kirendeltség, a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Budapest F város Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Pest Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyel sége Útügyi Osztály, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály, a Pest Megyei Kormányhivatal - Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság, Pest Megye Önkormányzata közrem ködésével lefolytatott véleményezési
eljárás eredményeként a következ ket rendeli el, valamint elfogadja a Külterületi
Szabályozási Terv 2 - 2013 és a Belterületi Szabályozási Terv 2 - 2013 szabályozási terveket:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya, mellékletei

(2) A közm vesítésre kerül területen
a) telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel
csatlakozni,
b) közm vek elhelyezésénél:
ba) településképi megjelenésre,
bb) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
bc) a közm hálózatokhoz való hozzáférhet ségre
figyelemmel kell lenni.
(3) Új út építésénél, útrekonstrukciónál:
a) Közforgalmú út esetén
aa) a tervezett közm vek egyidej megépítésér l,
ab) a meglev közm vek szükséges felújításáról,
ac) a csapadékvizek elvezetésér l,
ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítésér l
gondoskodni kell.
b) Magán út esetén (közforgalomnak megnyitott és meg nem nyitott esetben)
ba) a tervezett közm veket a közforgalmi utakra vonatkozó közm fektetési
el írásoknak megfelel en kell megépíteni,
bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni,
bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégít térvilágításról
kell gondoskodni.

1. §
(1) A jelen rendelet hatálya a Páty Község közigazgatási területén belül, a 04., valamint a
020/54. helyrajzi számú területekre terjed ki. A helyi építési szabályzat az országos
szabályoknak megfelel en, 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, el írásokat fogalmazza meg.
(2) A jelen rendelet mellékletei: 1. sz. Külterületi Szabályozási Terv 2 - 2013, 2. sz.
Belterületi Szabályozási Terv 2 - 2013 szabályozási tervek.
(3) Jelen rendelet az OTÉK 2013. január 1. napjától hatályos állapotán alapul.
2. Közm vesítés és elektronikus hírközlés
2. §
(1) A meglév és a tervezett közcélú:
a) vízellátás,
b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz)
c) energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás),
d) elektronikus hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati el írások
szerinti közm -véd távolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy
közm területen kell helyet biztosítani. Ett l eltér esetben (ha azt egyéb ágazati
el írás nem tiltja) a közm vek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi, vezeték
jog bejegyzésével kell fenntartani.
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(4) A meglév közm vek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor:
a) a feleslegessé vált közm vet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,
b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását
szakszer en kell megoldani.
(5) A közm vezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás
érdekében:
a) az utak alatt a közm vek elrendezésénél mindig a távlati összes közm elhelyezésére
kell helyet biztosítani,
b) a beépítésre szánt területeken a közm vezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy
ba) 12 m szabályozási szélességet el nem ér utcákban legalább egyoldali,
bb) 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélesség utcákban kétoldali fasor
telepítését ne akadályozzák meg
bc) 8 m-nél kisebb szabályozási szélesség utak víztelenítését az elszállítandó
vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével
kell megoldani.
(6) A településen közm vek nyomvonalát érint területen tereprendezési és feltárási munkát
csak szakhatóságok mellett az érintett közm üzemeltet k hozzájárulásával, szükség
esetén felügyeletével szabad végezni.
Közm vesítés mértékének az el írása
3. §
(1) A településen építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha:
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a) a belterület, beépítésre szánt területen rendelkezésre áll, illetve biztosított:
aa) a teljes közm ellátás,
ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó el írásai teljesülnek,
ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
b) a külterület beépítésre szánt területein rendelkezésre áll, illetve biztosított:
aa) a hiányos közm ellátás,
ab) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó el írásai teljesülnek,
ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett;
c) a külterület beépítésre nem szánt területein rendelkezésre áll, illetve biztosított:
ba) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
bb) a villamosenergia-ellátás,
bc) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó el írásai teljesülnek,
bd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.

szigorúan tilos, el fordulása esetén azt azonnal meg kell szüntetni.
(4) Azokon a területeken, ahol a szennyvíz közcsatorna hálózatra való csatlakozás kötelez , a
létesítmények használatba vételéig a csatlakozást biztosítani kell.
Szennyvízelvezetési mód
6. §
(1) A külterület beépítésre szánt területén új beépítést, építési engedély köteles beruházást
megvalósítani csak akkor lehet, ha a telkeken létesítend építményekb l a szennyvíz
veszélymentesen, a környezet károsítása nélkül kivezethet k:
a) vagy a közcsatorna hálózat továbbépítésével arra tud csatlakozni
b) vagy, a jelen § (2) bekezdésben leírtakat teljesíti.

Vízellátás
4. §
(1) Közterületen, új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál:
a) dn 100-as átmér nél kisebb keresztmetszet vezetéket építeni nem szabad,
b) csak m anyag (esetleg GÖV) alapanyagú cs vezetéket szabad alkalmazni,
c) a közterületi hálózatot az ellátás biztonsága érdekében lehet leg körvezetékként kell
kiépíteni,
d) az ágazati el írások szerinti távolságban föld feletti t zcsapokat kell elhelyezni.
(2) Belterület beépítésre szánt területén új vízhálózat:
a) csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhet ,
b) nem helyezhet üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózat üzembe helyezését
megel en.
(3) Ha a mértékadó küls t zivíz igény a közhálózatról nem biztosítható:
a) a közhálózat által biztosítható tüzivíz igény feletti igényre helyi tüzivíz tároló
létesítése szükséges,
b) épület t zszakaszolásával csökkenteni kell a t zivíz igényt a közhálózat által
biztosítható mértékig,
c) a közhálózat kapacitás b vítésével kell a t zivíz ellátást biztosítani.

(2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezhet építményben keletkez szennyvizeket ha:
a) a napi keletkez szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t:
aa) a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül, a
szennyvizeket víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt
medencébe kell összegy jteni
ab) az összegy jtött szennyvizet a kijelölt leürít helyre kell szállíttatni, az
elszállíttatás tényét számlával igazolni kell.
b) a napi keletkez szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t a közcsatorna hálózat
nem közelíti meg a területet 200 m távolságon belül akkor helyben létesítend
szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
ba) ha a tisztított vizek számára a megfelel befogadó rendelkezésre áll
bb) ha az egyéb el írások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok
hozzájárulnak,
bc) a keletkez szennyvizek tisztítására helyben létesítend szennyvíztisztító
kisberendezés is alkalmazható.
bd) a kisberendezés véd terület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken.
be) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a
befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
bf) ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító
kisberendezés létesítésére, ki kell várni, illetve ki kell építeni a közcsatorna
csatlakozás lehet ségét.
(3) Közm pótló csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthet ségére a
megfelel (paraméter és kiépítettség ) közhálózati útkapcsolat biztosított.

Szennyvízelvezetés
5. §

Szennyvízkezelés, elhelyezés
(1) A településen új szennyvízelvezetést elválasztott rendszerrel kell kiépíteni.
7. §
(2) A talaj, talajvíz védelme érdekében a szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település
teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhet .
(3) Szennyvíz bevezetés:
a) nyílt árokba,
b) id szakos, vagy állandó vízfolyásba,
c) felhagyott kutakba

(1) A technológiai szennyezettség vizeket telken belül létesítend szennyvízkezeléssel, a
szennyezettség megengedett mértékéig el kell tisztítani.
(2) Állattartással összefügg en keletkez szennyvíz kezelése, elhelyezése egyedi megoldást
igényel, amelyhez a szakhatóságok engedélyének a beszerzése is szükséges.
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(3) Szennyvíztisztító telep véd távolság igénye 300 m, amely csak technológiai
korszer sítéssel csökkenthet , annak tényleges megvalósítását követ en.
(4) Szennyvízátemel m tárgy véd távolság igénye:
a) egyedileg megállapított és rögzített méret
b) el zetes megállapítás nélkül:
aa) zzáróan és zajvédelemmel kivitelezett m tárgy esetén 20 m,
ba) zzár, zajvédelem nélküli m tárgy esetén 150 m.
(5) Szennyvíztisztító telep és szennyvízátemel m tárgy véd távolságán belül:
a) beépítésre szánt területen lakó-, üdül , vegyes, gazdasági (er sen szennyez ipar
kivételével), különleges (hulladéklerakó kivételével) terület nem létesíthet .
b) beépítésre nem szánt területen élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhet ,
élelmiszer, gyógyszer nem állítható el , nem tárolható, nem csomagolható és nem
forgalmazható.
Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
8. §
(1) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (tavak, árkok, vízfolyások, stb.) egyéb
célra hasznosítani, a medret érint bármilyen korrekciót csinálni csak vízjogi engedély
alapján szabad.
(2) Új vízfelületet (pl tavat) létesíteni csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad és csak
akkor, ha a szükséges víz utánpótlás állandóan biztosítható.
(3) Vízfelületek karbantartásának céljára:
a) a Füzes-patak, valamint állami karbantartású vízfolyások, vízfelületek (tavak, tározók)
mentén min 6-6 m-es,
b) önkormányzati, társulati és egyéb kezelés patakok, vízfolyások, árkok, csatornák
mentén min 3-3 m-es,
c) tavak, tározók part éleit l min 6-6 m-es
sávot szabadon kell hagyni. (Amennyiben a karbantartó sávot közterületként nem lehet
kijelölni, akkor arra a karbantartó számára szolgalmi jogi bejegyezéssel kell a
karbantartás lehet ségét biztosítani.)
(4) Belvizes területen építeni csak a vízrendezést követ en, a terület belvízmentességének
megoldását követ en lehet.

b) a csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegy jtve)
él vízbe történ bevezetése el tt hordalékfogó m tárgy (szénhidrogén szennyezési
veszély esetén olajfogó m tárgy) elhelyezése kötelez .
c) a csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a
végbefogadóig ellen rizni kell:
ca) minden 0,5 ha-t meghaladó telekterület beruházás esetén,
cb) új telekosztás esetén
cc) a beruházás csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelel
biztonsággal továbbvezethet a befogadóig.
(2) Ha a csapadékvíz szállító hálózat, vagy a befogadó a többlet vizeket elvezetni nem tudja,
akkor telken belül kell a többlet csapadékvizek visszatartását (telken belüli
elszikkasztását, záportározó létesítésével) megoldani.
(3) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat:
a) kiemelt szegéllyel kell kivitelezni,
b) vízzáró burkolattal kell ellátni,
c) a parkoló felületekr l és a szénhidrogén szennyezésnek kitett gazdasági területek bels
útjairól összegy
csapadékvíz csak olajfogó m tárgyon keresztül vezethet a
közcsatornába (akár nyílt, akár zárt a vízelvezet rendszer).
d) szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos burkolattal ilyen méret parkoló létesítése
tilos.
(4) A telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit, valamint a telkekr l a csapadékvíz
kivezetést csak terepszint alatt szabad az utcai vízelvezet hálózatba vezetni.
(5) Nyílt árkos felszíni vízelvezetés területen az árkok, telkenként 3,5 m-nél hosszabb
szakaszon nem fedhet k le, illetve zárt csatornás elvezetés vé nem alakítható át, sem
parkolási, sem közlekedés fejlesztési cél érdekében.
(6) A nyílt árkos vízelvezet hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem
korlátozhatják,
a) az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az víz-visszaduzzasztást ne okozzon,
b) a vízszállítás akadálymentes legyen.
c) egy telekre (sarok telkek kivételével) csak és kizárólag egy áteresz létesíthet ,
amelynek szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb
d) meredek nyomvonalon kialakított nyílt árkot teljes keresztmetszetében burkolni kell,
energiatör m tárgyak alkalmazásával.
Villamos energia ellátás

(5) Jellemz en magas talajvíz állásos területen építeni csak talajmechanikai szakvélemény
alapján lehet, az abban el írtak szigorú betartásával.

10. §
(1) Belterület már beépített, külterület beépítésre szánt területén üzemel föld feletti hálózat
rekonstrukciója, új vezeték építése, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötés
ingatlanok átkötési igényét is:
a)
emléki környezetben
b) helyi védelemre kijelölt területen
c) igény felmerülése esetén a sétáló utcává alakítandó utcákban
a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhet .

Csapadékvíz elvezetés
9. §
(1) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszer vízelvezetést kell kiépíteni:
a) csapadékvíz szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethet .

5

6

(2) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, az (1)
bekezdésben nem felsorolt területeken, ahol a villamosenergia ellátás hálózatai és az
elektronikus hírközlési hálózatok is föld feletti vezetés ek:
a) villamosenergia hálózati rekonstrukció,
b) közvilágítás hálózati rekonstrukció
során a vezetékeket a meglev oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös
oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építend hálózatot
földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
(3) Beépítésre nem szánt területen – erd terület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron
kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat
elhelyezni, amelyre egyben a felmerül közvilágítási igény esetén, a közvilágítást
szolgáló lámpafejek is elhelyezhet ek.
a) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építend
hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
b) Erd területen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az, nem igényel
erd irtást, ha erd irtás igénye merülne fel a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet
építeni.
(4) Új villamosenergia ingatlan-bekötést az egész településen már csak földalatti csatlakozás
kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.
(5) Technológiai létesítmények, energiatermel berendezések közül:
a) klímaberendezés, szell
az épület utcai homlokzatára látható helyre nem helyezhet
el, az csak az épület alárendeltebb homlokfalára telepíthet ,
b) napenergia hasznosító berendezés a tet síkba telepíthet ,
c) háztartási méret kiser
(szélgenerátor) telepítésének feltétele:
ca) hogy a magassága a telepítés telkére vonatkozó el írásokban rögzített
épületmagasságot maximum 3 m-en túl nem haladhatja meg,
cb) hogy a d lés távolsága minden irányban saját telken belülre essen
cc) az el
két bekezdés teljesítésével sem telepíthet m emléki környezetben, helyi
védelemre kijelölt területen belül és egyéb védelem alatt álló területeken.
Földgázellátás
11. §
(1) El kerttel rendelkez
földben építhet .

épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak

(2) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhet el,
a) a berendezés csak a telkek el kertjében,
b) udvarán,
c) az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhet ,
d) zártsorú beépítés esetén falba süllyesztéssel és esztétikus takarással is elhelyezhet .

Vezetékes elektronikus hírközlés
12. §
(1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint már beépített területen
ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek új vezetékes hírközlési hálózatokat,
meglev rekonstrukcióját földalatti elhelyezéssel kell építeni.
(2) Belterület, már beépített, külterület beépítésre szánt területén üzemel föld feletti hálózat
rekonstrukciója, új vezeték építése:
a)
emléki környezetben
b) helyi védelemre kijelölt területen
c) egyéb védelem alatt álló területeken
d) a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhet .
(3) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a
meglev gyenge és er sáramú hálózatok föld feletti vezetés ek, új elektronikus
hírközlési hálózatokat a meglev oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni.
Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építend hálózatot
földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
(4) Új elektronikus hírközlési hálózatokat, beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási
okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési
szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a
közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhet ek.
(5) A nyilvános távbeszél állomást els sorban a nagyobb tömegeket vonzó épületek
bejáratánál, épületen belül kell elhelyezni.
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
13. §
(1) Vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak telepítése tilos:
a) ökológiai hálózat részét képez magterületen,
b) ökológiai hálózat részét képez ökológiai folyosón,
c) ökológiai hálózat részét képez puffer területen,
d) tájképvédelmi területen,
e) fokozottan védett természeti területen,
f) az építészeti értékek helyi védelmér l szóló rendeletben területi védelemmel
megjelölt területeken.
(2) Új antennát 500 m-es körzetben már meglev antenna tartószerkezet el fordulása esetén,
azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.
(3) Beépített, illetve beépítésre szánt területen antennát önálló tartószerkezetre telepíteni nem
lehet az, csak meglev építményre, létesítményre telepíthet , vagy multifunkcionális
kialakítással létesíthet .

(3) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhet .
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(4) Beépített, beépítésre szánt területen új antennák elhelyezésére a gazdasági és település
központ vegyes és különleges övezetekben, a lakóépületek elkerülésével kell az antennák
számára helyet keresni.
(5) Kertvárosias lakó építési övezet, falusias lakó építési övezet, üdül házas üdül terület és
hétvégi házas üdül építési övezet esetében az antennákat közterületen kell elhelyezni.
(6) Egyéb területeken a környezetbe illesztés feltételeivel a vezeték nélküli szolgáltatás
antennái elhelyezhet k.
(7) A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges magassági korlátozást be kell
tartani.

meredekség (26,56 -nál nagyobb hajlásszög ) rézs k nem alakíthatók ki. Az 1,4 m-nél
magasabb feltöltések, bevágások kizárólag a rézs k megosztásával, több rézs
kialakításával létesíthet k. A rézs k állékonyságának biztosítása érdekében a rézs k
felületének legalább 50 %-án talajmegköt , terjed töv növényzet telepítend .
(6) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények
elhelyezése a környez területeken a talajvéd gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A
velés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelel en kell végrehajtani, a
beruházás megkezdéséig, belterületbe vonásig az eredeti m velési ágnak megfelel
területhasznosítást kell folytatni.
A felszíni és felszín alatti vizek védelme

3. Környezeti feltételek
A leveg védelme

16. §

14. §
(1) Új leveg terheléssel járó létesítmények elhelyezésénél érvényesíteni kell az átszell zés
szempontjait és meg kell követelni a légszennyezettségi, illetve kibocsátási határértékek
betartását. Tilos a környezeti leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezést okoz.
A légszennyez források üzemeltetését az elérhet legjobb technika alkalmazásával kell
végezni.
(2) A külterületen leveg tisztaságvédelmi szempontból védelmi övezetet igényl létesítmény
kizárólag abban az esetben létesíthet , ha véd övezete lakóterületet, vegyes területet,
üdül területet, oktatási, egészségügyi, rekreációs és pihenési célú területet nem érint.
Védelmi övezeten belül lakó-, üdül épület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és
igazgatási épület nem helyezhet k el, kivéve a telepítésre kerül , illetve a már m köd
légszennyez források m ködésével összefügg építményt.

(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, m velheti,
hogy a vizek természetes lefolyását ne akadályozza, a vízilétesítmények állapotát,
üzemeltetését, fenntartását ne veszélyeztesse, továbbá a víz min ségét ne károsítsa.
(2) A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába vezetés el tt a
telephelyen belül el tisztítani, illetve el kezelni kell.
(3) Állattartó telepek csak a keletkez trágya kezelésének, ártalmatlanításának megoldásával
létesíthet k, üzemeltethet k.
Hulladékok kezelése
17. §
(1) Külterületen a telek tulajdonosa köteles a keletkez kommunális és egyéb hulladék
ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt hulladéklerakó telepre történ
szállításáról gondoskodni.

A földtani közeg és a talaj védelme
15. §
(1) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységt l
függ en víz-, szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhet k.

(2) A veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó
jogszabályokban el írt módon, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gy jteni és
környezetszennyezés nélkül tárolni. A veszélyes hulladékok elszállítását kizárólag erre a
célra engedéllyel rendelkez szerv végezheti.

(2) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület el készítése során a beruházónak a
humuszos term réteg védelmér l, összegy jtésér l, megfelel
kezelésér l és
újrahasznosításáról gondoskodnia kell. A humuszos term réteget lehet ség szerint a
beruházással érintett területen kell elhelyezni.

(3) Állati hullák (tetemek) elszállítását és megsemmisítését csak az erre a célra szakosodott
és engedéllyel rendelkez szerv végezheti.
A környezeti zaj elleni védelem

(3) A telkeken rézs k kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézs állékonysága és a
rézs l lefolyó csapadékvíz összegy jtése és elvezetése a telek területén belül
biztosítható legyen.

18. §

(4) Feltöltések kialakítására kizárólag a környezetre ártalmatlan, talajvédelmi szempontból
min sített, vagy szabványosított termék és anyag használható.
(5) Az erózió elleni védelem és a táji adottságok meg rzése érdekében tereprendezés során
1,4 m-nél magasabb feltöltések és bevágások, valamint 1,5 lábasnál nagyobb

(1) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethet ,
illetve létesíthet , ill. környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha
az általa okozott környezeti zaj, rezgés a vonatkozó jogszabályban és a területileg
illetékes környezetvédelmi hatóság által a létesítményre megállapított zaj- és
rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg.
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III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
(2) A környezeti zaj ellen védend területei az alábbi zajvédelmi kategóriákba tartoznak:
4. zajvédelmi kategória: Gksz építési övezetekbe sorolt területek.

1. Közlekedési és közm területek

(3) Behajtás, parkolási lehet ségek biztosítása, nyitva tartás rendje, stb. a rendezési terv
szerint, kizárólag a szomszédos területek, valamint a környez közterületi egységek
használatának zavarása nélkül alakítható ki.

21. §
(1) Közlekedési területek az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a közterületi
gépjárm várakozóhelyek (parkolók), a járdák és az önálló gyalogutak, mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei.

II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
1. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
19. §
A Gksz-01 jel építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben elhelyezhet k kereskedelmi, szolgáltatási, iroda célú épületek,
valamint üzemanyagtölt is. Az el bbi rendeltetés épületekben a tulajdonos, a
használó vagy a személyzet számára legfeljebb 2 lakás is kialakítható.
b) Az építési övezetben legalább 2000 m2 terület telek alakítható ki.
c) A telkeken a beépítettség legfeljebb 35 % lehet.
d) Az építési övezetben a telkek legalább 25 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Terepszint alatti építmény, az építési helyen belül, legfeljebb a telek 20 %-ig
helyezhet el.
f) A telken belül, a legfeljebb 6 m épületmagasságú épületeket, szabadonállóan kell
elhelyezni.
g) Az épületeket a legalább 5 m el kert, 10 m oldal- és hátsókert által kijelölt építési
helyen belül kell elhelyezni.
h) Az építési övezet telke teljesen közm vesített legyen.
2. Különleges terület
20. §
A K-Ákh-01 jel építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben csak nagyállatok gyógyítására szolgáló épületek, valamint
állattartó épületek, és azokat kiszolgáló épületek, építmények (takarmánytároló,
raktár) helyezhet k el.
b) A telkeken a beépítettség legfeljebb 10 % lehet.
c) Az építési övezetben legalább 10.000 m2 terület telek alakítható ki.
d) Az építési övezetben a telkek legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Terepszint alatti építmény legfeljebb a telek 30 %-ig helyezhet el.
f) A telken belül, a legfeljebb 5 m épületmagasságú épületeket, szabadonállóan kell
elhelyezni.
g) Az épületeket a legalább 10 m el kert, 20 m oldal- és hátsókert által kijelölt építési
helyen belül kell elhelyezni.
h) Az építési övezet telke teljesen közm vesített legyen.
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(2) A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési
tevékenység csak az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény
kezel jének hozzájárulásával, és el írásai szerint történhet. Reklámcélú berendezések a
vonatkozó jogszabályban meghatározott módon telepíthet ek. A közlekedési- és közm
területen – a véd távolságokra is figyelemmel – a közm és hírközlési vezetékeket úgy
kell kiépíteni, hogy hosszú távon valamennyi közm - és hírközlési hálózat – a belterületen
felszín alatt – elhelyezhet legyen.
(3) Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati
szabványoknak és el írásoknak, az OTÉK-nak és jelen tervnek megfelel en szabad.
(4) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és
véd távolságát a szabályozási tervlapok tüntetik föl.
(5) A település közútjai közül az országos utak, a helyi gy jt utak, valamint a vasúti területek
önálló övezeteket alkotnak. (Övezeti jelük: KÖu: közutak, KÖk: vasúti területek)
(6) A települést érint országos utak közül az 1102j. és a 81106j. utak részben új, a
belterületet nyugatról elkerül nyomvonalra kerülnek (az új útszakaszok országos
mellékúthálózatba vételét követ en). Az elkerül útszakaszokat külterületi mellékútnak
megfelel paraméterekkel kell kialakítani.
(7) Az átmen forgalom kiszorítása érdekében az „Északi gy jt úton” forgalomcsillapítást és,
közlekedési tanulmánytervben kidolgozott javaslat esetén, szakaszos egyirányúsítást kell
alkalmazni.
(8) A helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelyt l mért legkevesebb 6-6 m
távolságon kívül helyezhet el.
(9) A közforgalom el l el nem zárt magánutakat útépítési engedélyezési terv alapján kell
kiépíteni a vonatkozó jogszabály szerint a közútnak megfelel paraméterekkel.
(10) Közforgalom el l elzárt magánút közforgalom el l el nem zárt magánúttá csak a
vonatkozó jogszabály szerint, magánút közúttá csak a vonatkozó jogszabály szerint, a
településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követ en min síthet át.
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2. Különleges beépítésre nem szánt terület
22. §
(1) A Kb-Sp-01 jel övezet nagy kiterjedés sportolási célú terület övezete.
(2) Az övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben állattartó épületek, és azokat kiszolgáló épületek, építmények
(vendégház, takarmánytároló, raktár) helyezhet k el.
b) Az építési övezetben legalább 50.000 m2 terület telek alakítható ki.
c) A telkeken a beépítettség legfeljebb 5 % lehet.
d) Az építési övezetben a telkek legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Terepszint alatti építmény legfeljebb a telek 30 %-ig helyezhet el.
f) A telken belül, a legfeljebb 4,5 m épületmagasságú épületeket, szabadonállóan kell
elhelyezni.
g) Az épületeket a legalább 10 m el kert, 20 m oldal- és hátsókert betartásával kell
elhelyezni.
h) Az építési övezet telke részlegesen közm vesített legyen.

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Páty, 2013. október 1.

Dr. Guba Zsolt
jegyz

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. §
(1) A rendelet a kihirdetését követ 30. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidej leg a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 1. §
(1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
„A rendelet területi hatálya kiterjed Páty község közigazgatási területére, kivéve a 04. és
a 020/54. helyrajzi számú területekre.”
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidej leg a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 1. §
(2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
„A rendelet mellékletei: 1. sz. Külterületi Szabályozási Terv – 2013 / M1, 2. sz.
Belterület Szabályozási Terv – 2013 / M1.”
(4) A rendelet hatályba lépésével egyidej leg a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete jelen rendelet 3. melléklete – Külterületi Szabályozási Terv – 2013. / M1
szerint módosul.
(5) A rendelet hatályba lépésével egyidej leg a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete jelen rendelet 4. melléklete – Belterület Szabályozási Terv – 2013 / M1 –
szerint módosul.
(6) A rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti a 19/2013. (VII.4.)
önkormányzati rendelet 13. § (7) bekezdése.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyz
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