Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2008. (II.15.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Páty, belterületi határ - 0102 - 0122 - 0116 - 0112 út - 0110 hrsz.
által határolt terület szabályozási tervmódosítása

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, külterület belterületi határ - 0102 - 0122 - 0116 - 0112 út 0110 hrsz. által határolt tömbre vonatkozóan és jóváhagyja e rendelet mellékletét képezı
SZT-26 rajzszámú szabályozási tervmódosítást.

1. §
A rendelet és mellékletének hatálya
1
(1)
A rendelet területi hatálya Páty közigazgatási területére terjed ki. A rendelet
mellékletét képezı szabályozási tervlap hatálya a Páty, belterületi határ - 0102 - 0122 - 0116 0112 út - 0110 hrsz. által határolt terület.
2
3
(2)
Jelen rendelet mellékletét képezi az SZT-26 rajzszámú szabályozási tervlap,
mely tervlappal a 18/2002. (X. 15.) Kt. rendelet kiegészül és annak 32. számú mellékletét
képezi.
2. §
A Helyi Építési Szabályzat 1. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
4
(3)
Az elıírásokat, az annak mellékletét képezı tervekkel együtt kell alkalmazni,
amelyek a HÉSZ 7-32. sz. mellékletében kerülnek felsorolásra.
3. §
A Helyi Építési Szabályzat 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
5
(2)
HÉSZ 8-32. sz. mellékletei Páty község közigazgatási területén az egyes
területekre vonatkozó szabályozási tervlapjait tartalmazza.

4. §
A Helyi Építési Szabályzat 28. § (5) bekezdésének e) és f) pontja az alábbiak szerint
kiegészül:
e) Az övezet 0109/10, 0109/5 hrsz és a 07/13 hrsz területein, valamint az SZT-26
szabályozási terv területén az övezetben kútfúrás engedélyezett.
f) Az övezet 0109/10, 0109/5 hrsz és a 07/13 hrsz területein, valamint az SZT-26
szabályozási terv területén az övezetben szennyvízelvezetésre és kezelésére önálló
környezetbarát zárt, III. tisztítási fokozatú szennyvíz-tisztító rendszer elhelyezhetı.
5. §
6
(1)
A Helyi Építési Szabályzat 7. számú mellékletének (Övezeti melléklet) a
belterületi határ - 0102 - 0122 - 0116 - 0112 út - 0110 hrsz. által határolt terület változtatással
érintett területrészére vonatkozó Má-1 jelölése Má-2 övezeti jelölésre változik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
Hatálybalépés
1
(1)
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen idıponttól
induló ügyekben kell alkalmazni.
2
(2)
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg jelen rendelet mellékletében szereplı
szabályozási tervmódosítás szerint módosul Páty Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2002. (X. 15.) Kt. rendelete 7. sz. mellékletének (Övezeti melléklet) a belterületi határ 0102 - 0122 - 0116 - 0112 út - 0110 hrsz. által határolt területre vonatkozó övezeti jelölése.
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