Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2005. /II.11./ Kt. sz. rendelete
Páty Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2002. /X.15./ Kt. sz. rendelete módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdésében és 7.§ (3) bekezdésének c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja meg, és jóváhagyja az SZT-13 rajzszámú szabályozási tervet.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Páty Község közigazgatási területének 07/3 hrsz
területére.
(2) A HÉSZ melléklete kiegészül a 20. sz. melléklettel.
(3) Az elıírásokat, az annak mellékletét képezı tervekkel együtt kell alkalmazni, amelyek
HÉSZ 20. sz. mellékletében kerülnek felsorolásra.

2.§
A HÉSZ 21.§ az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(4) A Ksp-2 jelő övezet:
a) A területen csak sportolással, lótartással, vendéglátással és szálláshely szolgáltatással
összefüggı, illetve az ezeket kiszolgáló építmények helyezhetık el.
b) A vendéglátó funkció létesítményei legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig
kiterjedıen alakítható ki.
c) A területen legfeljebb egy lakás elhelyezhetı.
d) A területen keletkezı a lótartáshoz kapcsolódó trágyalé és csurgalékvíz győjtése és
elszállítása kizárólag zárt technológiával történhet.
e) Ksp-2 jelő (sport) övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
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3.§
A HÉSZ 35.§ (6) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
(6) A létesítmények üzemeltetése során keletkezı kommunális hulladékot regionális
rendszerhez kapcsolva kell megoldani. Az e rendelet 21. sz. melléklete (07/3 hrsz
különleges terület szabályozási terve) által érintett területen, a létesítmény kezelıjének a
keletkezı trágya és trágyalé zárt győjtését és rendszeres elszállítását biztosítani kell.

4.§
A HÉSZ 35.§ (21) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
(21) A tisztántartott burkolatokon összefolyó, a szennyezıanyagtól mentes csapadékvíz a
létesítmények zöldfelületein, az épületek és a terep állékonyságának veszélyeztetése
nélkül elszivárogtatható, vagy közvetlenül a közcsatornába vezethetı. A 20 fh-nél
nagyobb személygépkocsi-, ill. kamionparkolót csak szilárd burkolattal szabad létesíteni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

6.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 18/2002. /X.15./ Kt. sz. rendeletének a 07/3 hrsz területre vonatkozó elıírásai.

2005. február 09.

Kihirdetve: 2005. február 11.

Dr. Bognár András
polgármester

Veres Erika
mb. jegyzı
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HÉSZ-MELLÉKLETEI
A HÉSZ mellékletei az alábbiakkal egészül ki:

20. sz. melléklet
Rajzszám Terület megnevezései
SZT-13
07/3 különleges terület szabályozási terve
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