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Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2008. (…) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) Kt. rendelet módosításáról
Páty, hrsz. 0185/11 és 0185/21 területekkel bővített
Láposi és Nagy Gurgyal Gazdasági és Ipari Park
Szabályozási Terve
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről 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, hrsz. 0185/11 és 0185/21 területekre vonatkozóan és jóváhagyja az e rendelet
mellékletét képező SZT-28 rajzszámú szabályozási tervet.
1. §
A rendelet hatálya
(1)

A rendelet területi hatálya Páty közigazgatási területére terjed ki. A rendelet mellékletét
képező szabályozási tervlap területi hatálya Páty, hrsz. 0185/11 és 0185/21 területekre
terjed ki, mely a hrsz. 0185/12 földút – hrsz 0102/8 földút – hrsz. 0185/7 földút – hrsz.
0198/2 földút – M1 autópálya (hrsz. 0192/3) által határolt tömbben található. A Láposi és
Nagy Gurgyal Gazdasági és Ipari Park területét egészíti ki.

(2)

Jelen rendelet mellékletét képezi az SZT-28 rajzszámú szabályozási tervlap, mely
tervlappal a 18/2002. (X.15.) Kt. rendelet kiegészül és annak 34. számú mellékletét képezi.
2. §

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

Az előírásokat, az annak mellékletét képező tervekkel együtt kell alkalmazni, amelyek a
Helyi Építési Szabályzat 7-34. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.
3. §

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

A Helyi Építési Szabályzat 8-34. számú mellékletei Páty község közigazgatási területén az
egyes területekre vonatkozó szabályozási tervlapokat tartalmazzák.

BELTERÜLETI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
4. §
A Helyi Építési Szabályzat 18. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(10)

A Gksz-9 jelű építési övezetben az alábbi előírásokat kell betartani:
a) Az övezeten belül, kötelezően kialakítandó zöldfelületként (az autópálya 100 méteres
védőtávolságán, illetve a gyűjtőutak 50 méter széles védőtávolságán belül) 3 szintes
(lombhullató fa, fenyő, magas cserje, alacsony cserje), őshonos növényfajokból álló
védőzöldsávot kell kialakítani a szabályozási terven jelölt szélességben, mely a
minimálisan kialakítandó zöldfelület mértékébe beleszámít.
b) Csak építési helyen belül, telkenként maximum 2x2 m-es különálló portaépület
helyezhető el. Amennyiben külön portaépület nem létesül, úgy a portaszolgálat a
főépületen belül helyezhető el.
c) A telekhasználat részletes előírásai a következők:
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
5. §
Közlekedési területek
A Helyi Építési Szabályzat 22. § (16) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:
f)

SZT-15-16 Láposi és Nagy Gurgyal Gazdasági és Ipari Park szabályozási terve és az
SZT-28 szabályozási terve.
6. §
Közművesítés, közműhálózatok és létesítmények

A Helyi Építési Szabályzat 23. § (22) bekezdése az alábbi ponttal módosul:
(22)

SZT-15-16 szabályozási tervvel érintett területén valamint az SZT-28 szabályozási terv
területén a közművekre vonatkozó részletes előírások:
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7.§
Zöldterületek, zöldfelületek kialakítása
A Helyi Építési Szabályzat 24. § (17) bekezdésének (b) pontja az alábbi ponttal módosul:
b) SZT-15-16 Láposi és Nagy Gurgyal Gazdasági és Ipari Park, az SZT-17 Malomi dűlő
Gazdasági Park szabályozási terve területén, valamint az SZT-28 szabályozási terv
területén:
8. §
Régészeti lelőhelyek védelme
A Helyi Építési Szabályzat 30. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
Az SZT-15-16 Láposi és Nagy Gurgyal Gazdasági és Ipari Park és az SZT- 28 szabályozási terv
területén a tervezés alá vont terület egy része régészeti lelőhely, ahol földmunkával járó
beruházást csak megelőző régészeti feltárás után lehet végezni. Az engedélyezési eljárásba be
kell vonni szakhatóságként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt.
Megőrzendő régészeti korú épületmaradványok előkerülése esetén az örökségvédelmi hatóság
állásfoglalásának megfelelően kell eljárni.
9. §
Táj- természet- és környezetvédelem
A Helyi Építési Szabályzat 35. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(30) Az SZT-28 jelű szabályozási tervvel érintett területre a (28) bekezdésben szereplő SZT-1516 jelű szabályozási terv részletes előírásai érvényesek.
(31) Az SZT-28 jelű szabályozási terv területén erdősítés kizárólag a természetvédelmi
szempontok figyelembe vételével, a természetvédelmi értékek megóvása mellett lehetséges,
melyhez a természetvédelmi hatóság állásfoglalását ki kell kérni.
10. §
Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom
A Helyi Építési Szabályzat 37. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(4)

Az építési tilalom megszűntetésének feltétele az SZT-4, SZT-5, SZT-6, SZT-15-16, SZT17 és az SZT-28 jelű szabályozási tervvel érintett területen:
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
Hatálybalépés
(1)
(2)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló
ügyekben kell alkalmazni.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Páty Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2002. (X. 15.) Kt. sz. rendelete 7. sz. mellékletének (Ö/A, B, C Övezeti
melléklet) a hrsz. 0185/11 területre vonatkozó övezeti jelölése.

Kelt: Páty, 200…………………………………….

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyző

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ
A Helyi Építési Szabályzat mellékletei az alábbiakkal egészül ki:
34. számú melléklet
Rajzszám
Terület megnevezése
Páty, hrsz. 0185/11 és 0185/21 területekkel bővített Láposi és
Nagy Gurgyal Gazdasági és Ipari Park Szabályozási Terve
SZT-28
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