Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
42/2008. (XII. 18.) rendelete
a 17/2008. (VII. 30.) rendelettel módosított
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 17/2008.(VII.30) rendelet 5.§. helyébe az alábbi paragrafus kerül. (egyúttal a további
paragrafusok eggyel nagyobb sorszámot kapnak):
5.§.
A Helyi Építési Szabályzat településközpont vegyes területek (Vt) részletes elıírásaira
vontakozó 16.§. kiegészül az alábbi bekezdéssel:
A Vt-10 jelő építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetık el: kereskedelem, vendéglátás,
szolgáltatás, sport
b) a telekhasználat részletes elıírásai a következık:
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*A Hrsz.: 672 ingatlan vonatkozásában az építési telek általános határértékei a kialakult
állapot szerint.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
Hatálybalépés
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen idıponttól induló
ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg módosul Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 18/2002. (X. 15.) Kt. rendelet 16. §-a., valamint ezzel egy idıben a
38/2008.(XII.08.) rendelet hatályát veszti.
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