Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
17/2008. (VII.30.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Erkel utca (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2 hrsz.) – Füzes-patak (633 hrsz.) –
belterületi határ – 4380 hrsz. út 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 a Páty,
Erkel utca (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2 hrsz.) – Füzes-patak (633 hrsz.) –
belterületi határ – 4380 hrsz. út által határolt területre és jóváhagyja az ezen rendelet mellékletét
képezı SZT-23 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, Erkel utca (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel
utca (641/2 hrsz.) – Füzes-patak (633 hrsz.) – belterületi határ – 4380 hrsz. út által határolt
területre.

(2)

Jelen rendelet mellékletét képezi az SZT-23 rajzszámú szabályozási tervlap, mely tervlappal a
18/2002. (X. 15.) Kt. rendelet kiegészül és annak 29. 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 7-29. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.
3. §

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

A Helyi Építési szabályzat 8-29. számú mellékletei Páty község közigazgatási területén az
egyes területekre vonatkozó szabályozási tervlapjait tartalmazza.

4. §
A Helyi Építési Szabályzat 11. § helyébe az alábbi paragrafus kerül (egyúttal a további
paragrafusok eggyel nagyobb sorszámot kapnak):

Kisvárosias lakóterületek általános elıírásai (Lk)
11.§
(1) A kisvárosias lakóterületre az OTÉK vonatkozó elıírásai érvényesek. (OTÉK 12. §)

12. §
(1) Az Lk-1 jelő építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:

(a)

Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetık el: lakó, helyi lakosság
ellátását biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület, sportépítmény.
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(2) Az Lk-2 jelő építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
(a)

Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetık el: lakó, helyi lakosság
ellátását biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület, sportépítmény.
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SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
5. §
Feltétel teljesítéshez kötött építési engedélyezés
(1) Használatbavételi engedély kiadásának feltétele a feltáró útkapcsolatok kiépítése a 641/2
hrsz-ú Erkel utca Rákóczi úttól, a 670 hrsz-ú Erkel utca kiépített szakaszától szilárd

burkolattal, a teljes közmőellátáshoz szükséges közmőhálózatokkal, az út nyílt árkos
víztelenítésének a befogadóig történı és közvilágításának a kiépítésével.
(2) A 635/1, 635/2 déli részén építendı társasházak használatba vételi engedélyének kiadási
feltétele a 635/2 hrsz-ú telek északi részén kialakításra tervezett közforgalomnak megnyitott
magánparkoló rendelkezésre állása. A parkolót vízzáró burkolattal, kiemelt szegéllyel kell
kivitelezni, a csapadékvizeket zárt csapadékcsatornával kell összegyőjteni és olajfogó
mőtárgyon szabad a vizet a nyílt árokhálózatba vezetni. A parkoló fásítását, két
parkolóhelyenként 1 fa ültetésével kell megoldani.
(3) A nyílt árkos vízelvezetésre tekintettel telkenként kizárólag egy kocsi behajtó építhetı, max
3,5 m szélességgel, a behajtó pereme nem lehet 10 cm-nél magasabb.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
Hatálybalépés
(1) E rendelet „12.§. (1) (a) Az Lk-1 jelő építési övezetre vonatkozóan, a kihirdetése napján lép
hatályba, rendelkezéseit ezen idıponttól induló ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet „12.§. (2) (a) Az Lk-2 jelő építési övezetre vonatkozóan, 2009. január 10.
napjától lép hatályba, rendelkezéseit ezen idıponttól induló ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg módosul Páty Önkormányzat
Képviselı- testületének 18/2002. (X. 15.) Kt. rendelete 7. sz. mellékletének (Övezeti
melléklet) a területre vonatkozó övezeti jelölése.
Kelt: Páty, 2008. július 17.
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ
A Helyi Építési Szabályzat mellékletei az alábbiakkal egészül ki:
29. számú melléklet
Rajzszám
Terület megnevezése
Páty, Erkel utca (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2
hrsz.) – Füzes-patak (633 hrsz.) – belterületi határ – 4380 hrsz.
SZT-23
út által határolt terület szabályozási terve
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