Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
19/2008. (VII.21.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról

Páty, Kossuth Lajos utca- 1301 hrsz. számú út- 1281 hrsz. út- Mélyárok utca
által határolt terület szabályozási terve

Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
építés helyi rendjének biztosítása érdekében megalkotja az alábbi önkormányzati rendeletet Páty,
Kossuth Lajos utca- 1301 hrsz. számú út- 1281 hrsz. út- Mélyárok utca által határolt területre
vonatkozóan, és jóváhagyja e rendelet mellékletét képezı SZT-18 rajzszámú szabályozási tervet.

1. §
A rendelet hatálya
(1)

A rendelet területi hatálya Páty közigazgatási területére terjed ki. A rendelet mellékletét képezı
szabályozási tervlap területi hatálya Páty Kossuth Lajos utca- 1301 hrsz. számú út- 1281 hrsz.
út- Mélyárok utca által határolt területre terjed ki.

(2)

Jelen rendelet mellékletét képezi az SZT-18 számú Szabályozási Tervlap, mely tervlappal a
18/2002. (X. 15.) Kt. rendelet kiegészül és annak 24. számú mellékletét képezi.

2. §
A Helyi Építési Szabályzat 1. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3)

Az elıírásokat, az annak mellékletét képezı tervekkel együtt kell alkalmazni, amelyek a HÉSZ
7-24. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.

3. §
A Helyi Építési Szabályzat 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2)

A Helyi Építési szabályzat 8-24. számú mellékletei Páty község közigazgatási területén az
egyes területekre vonatkozó szabályozási tervlapokat tartalmazzák.
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4. §
A Helyi Építési Szabályzat 12. § (10) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés kerül, egyúttal a
további bekezdések eggyel nagyobb sorszámot kapnak:

Az Lke-8-V/a jelő építési övezetben (Lke-8-V jelő övezet alövezete) az alábbi elıírásokat kell
betartani:

Az
épület

Az építési telkek általános határértékei
Lke-8-V/a
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legnagyobb

legkisebb

legnagyobb
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5. §
Régészeti érdekő területekre vonatkozó elıírások
A Helyi Építési Szabályzat 30. § kiegészül az alábbi, régészeti érdekő területekre vonatkozó (5)
bekezdéssel:

(5)

A régészeti érdekő területekrıl a régészeti örökség elemei csak régészeti feltárás keretében
mozdíthatók el, ezért e területeken a földmunkával járó beruházások megkezdése elıtt régészeti
állapotfelmérést kell végezni, amelynek módszere a terepbejárás és/vagy a próbaásatás. Ennek
hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhetı. E régészeti
szakfeladatok elvégzésére – a beruházó költségére – a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok
megkezdése elıtt 8 munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a Múzeummal.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
Hatálybalépés
(1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen idıponttól induló ügyekben
kell alkalmazni.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg módosul Páty Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2002. (X. 15.) Kt. rendelete 7. sz. mellékletének (Övezeti melléklet) az 1328 helyrajzi
számú területre vonatkozó övezeti jelölése.

Kelt: Páty, 2008. július 16.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett

Bánsághy Balázs
mb. jegyzı

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ
A Helyi Építési Szabályzat mellékletei az alábbiakkal egészül ki:
24. számú melléklet
Rajzszám
Terület megnevezése
Páty, Kossuth Lajos utca- 1301 hrsz. számú út- 1281 hrsz. útSZT-18
Mélyárok utca által határolt terület szabályozási terve
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