Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2009. (IV.30.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) Kt. rendelet módosításáról
Páty, „Malomi dőlı Gazdasági Park”
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 Páty, „Malomi dőlı Gazdasági Park” elnevezéső (0157/3, 0160,
0180, 0181/2 helyrajzi számú ingatlanok által határolt terület) gazdasági területére
vonatkozóan és jóváhagyja e rendelet mellékletét képezı SZT-17 rajzszámú (2007
januárjában készült) szabályozási tervet.

1. §
A rendelet hatálya
(1)

Jelen rendelet jóváhagyja az SZT-17 rajzszámú (2007 januárjában készült)
szabályozási tervet, mely rajzi melléklet a Páty község helyi építési szabályzatáról
szóló 18/2002. (X. 15.) Kt. rendeletének (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat)
23. számú mellékletét képezi.

(2)

A 23. számú melléklet tervlapját képezı SZT-17 rajzszámú (2007 januárjában készült)
szabályozási terv területi hatálya Páty közigazgatási területén a 0156/2, 0157/3,
0157/4, 0157/5, 0157/6, 0157/7, 0157/8, 0158, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0159/5,
0159/6, 0159/7, 0159/8, 0160, 0161/18, 0161/19, 0182/2 helyrajzi számú ingatlanokra,
ingatlanrészletekre) terjed ki.

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

A Helyi Építési Szabályzat 8-23. számú mellékletei Páty község közigazgatási
területén az egyes területekre vonatkozó szabályozási tervlapokat tartalmazzák.

3. §
A Helyi Építési Szabályzat 8. § (2) bekezdésének c) pontja kiegészül az alábbiakkal:
Hirdetés, reklámhordozó, hirdetıtábla és cégér kizárólag az épület(ek) közterületrıl
látható homlokzatain helyezhetı el úgy, hogy azok szervesen illeszkedjenek a
meglévı és tervezett épület(ek) vízszintes és függıleges homlokzati tagolásához, a
nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához és együttesen összhangban legyenek az
épület építészeti részletképzésével és kialakításával. Óriásplakát abban az estben
helyezhetı csak el, ha az egyéb funkciókat nem zavarja.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

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

A Gksz-9 jelő építési övezetben az alábbi elıírásokat kell betartani:
a) Az övezeten belül, kötelezıen kialakítandó zöldfelületként (az autópálya 100
méteres védıtávolságán, illetve a győjtıutak 50 méter széles védıtávolságán belül) 3
szintes (lombhullató fa, fenyı, magas cserje, alacsony cserje), ıshonos
növényfajokból álló védızöldsávot 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
helyezhetı el. Amennyiben külön portaépület nem létesül, úgy a portaszolgálat a
fıépületen belül helyezhetı el.
c) A telekhasználat részletes elıírásai a következık:
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

5. §
Közlekedési területek
A Helyi Építési Szabályzat 22. § (16) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:
g) SZT-17 (2007 januárjában készült) Malomi dőlı Gazdasági Park szabályozási terve:
ga)

A tervezett kiszolgáló utak szabályozási szélessége 16,00 illetve 22,00 méter.

gb) A 10 gépjármőnél nagyobb befogadóképességő felszíni parkolóhelyet fásítani
kell. Minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 darab nagy lombkoronát
növelı, környezettőrı, túlkoros lombos fa ültetendı.
gc)

Az utak tervezési osztályba sorolása:
Külterületi összekötıút
Belterületi győjtıút
Belterületi kiszolgálóút
Gyalogút

K.V.B.
B.V.c.C.
B.VI.d.C.
B.X.

6. §
Közmővesítés
A Helyi Építési Szabályzat 23. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(23) Az SZT-17 (2007 januárjában készült) szabályozási tervvel érintett terület közmővekre
vonatkozó részletes elıírásai:
a) Általános elıírások
aa) Kiváltásra kerülı, feleslegessé váló közmővet fel kell bontani, felhagyott
vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.
ab) A fejlesztési területen új építési engedély csak akkor adható, funkcióváltás csak
akkor engedélyezhetı, ha az OTÉK 8. §-ban rögzített közmővesítettség
mértéke szerint a teljes közmőellátás rendelkezésre áll, illetve az új fejlesztési
területen, ahol a beépítéssel párhuzamosan építhetı ki a közmőellátás, az egyes
épületek használatba vételi engedélyének feltételéül kell rögzíteni a teljes
közmőellátás rendelkezésre állását.

b) Vízellátás
ba) Fejlesztési területen új vízvezetéket a település közhálózatához csatlakoztatva,
építeni csak a közcsatornahálózat kiépítésével egyidejőleg szabad. A
vízvezetéken a vízszolgáltatást megkezdeni csak a szennyvízcsatorna üzembe
helyezését követıen lehet.
bb) Új vízhálózat építésénél dn 100-asnál kisebb keresztmetszető vezeték építését
engedélyezni nem szabad, a biztonságos tüzivíz ellátás érdekében. Az ágazati
elıírások szerinti távolságban föld feletti tőzcsapok elhelyezése kötelezı.
c) Szenny- és csapadékvíz-elvezetés
ca) Az új fejlesztési területen építési engedély csak a település szennyvíz
közhálózatára történı rácsatlakozásának megoldása esetén, az összegyőjtött
szennyvíz tisztítótelepre történı szállításának biztosításával adható.
cb) A település hosszútávú arculatformálása, az urbanizációs igény és a kedvezıbb
területgazdálkodás, területhasznosítás érdekében a csapadékvíz elvezetésére a
gazdasági fejlesztési területen belül zárt csapadékvíz elvezetı rendszert kell
építeni.
cc) A csapadékvíz élı vízbe történı bevezetése elıtt hordalékfogó mőtárgy
elhelyezése kötelezı.
cd) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a
végbefogadóig ellenırizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó
telekterülető) beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély
csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelı biztonsággal
továbbvezethetı a befogadóig. (A szők keresztmetszető helyek
kapacitásbıvítésének tényleges megvalósítását, vagy a nagyobb mennyiségő
víz gyorsabb lefutását megakadályozó helyi záportározó létesítésének
megvalósítását követıen adható csak ki a használatba vételi engedély.)
d) Villamosenergia ellátás
da) Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni,
egyéb ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad.
e) Földgázellátás
ea) Földgázvezetéket telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad
kivitelezni.

7.§

Zöldterületek, zöldfelületek kialakítása
A Helyi Építési Szabályzat 24. § (17) bekezdésének
módosul:

(b) pontja az alábbiak szerint

b) SZT-15-16 Láposi és Nagy Gurgyal Gazdasági és Ipari Park és az SZT-17 (2007
januárjában készült) Malomi dőlı Gazdasági Park szabályozási terve területén:

8. §
Régészeti lelıhelyek 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-17 (2007
januárjában készült) Malomi dőlı Gazdasági Park szabályozási terve területén: a tervezés alá
vont terület egy része régészeti lelıhely, ahol földmunkával járó beruházást csak megelızı
régészeti feltárás után lehet végezni. Az engedélyezési eljárásba be kell vonni
szakhatóságként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt.

9. §
Táj- természet- és környezetvédelem
A Helyi Építési Szabályzat 35. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(29) Az SZT-17 jelő (2007 januárjában készült) szabályozási tervvel érintett terület
részletes elıírásai:
a) A tervezési területen létesítendı kereskedelmi – gazdasági – logisztikai funkciójú
telkeken semmiféle felszíni és felszín alatti vizeket, talajt, élıvilágot, emberi
egészséget veszélyeztetı ipari tevékenység nem telepíthetı. A telkek elsısorban
kereskedelmi – raktározási – irodai célra vehetık igénybe.
b) A teljes tervezési területen tiltott olyan üzem létesítése, amely „A veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl” szóló 18./2006. (I.
26.) Korm. rendeletben, valamint annak mellékleteiben foglalt rendelkezések szerint
ún. alsó küszöbértékő és felsı küszöbértékő veszélyes ipari üzemnek minısül.
c) A tervezési területen elhelyezendı létesítmények a 14/2001. (V. 9.) KÖM-EüMFvM rendelet légszennyezési egészségügyi határértékeit nem léphetik át. A területen
különösen veszélyes (I. kategóriába sorolt) veszélyességi fokozatú anyagok
emissziója nem megengedett.
d) Az összefüggı burkolt parkolóhelyek és rakodóterületek csapadékvíz elvezetésére
csak olaj- és zsírfogó mőtárgyak közbeiktatásával kerülhet sor. A bevezetés helyén
vízminıség ellenırzı pontot kell kialakítani.

e) A területen területfeltöltésre csak ellenırzött származási helyő, szennyezetlen
töltıföld használható fel. A feltöltés mértékének a jóváhagyott tereprendezési
tervben elıírtakhoz kell illeszkedni.
f) Az a) pont szerint megfogalmazott ipari, kereskedelmi és irodai tevékenységhez
kapcsolódó levegıszennyezı pontforrások telepítése elıtt a környezetvédelmi
hatóságtól azokra kibocsátási határérték megállapítást kell kérni, a határértékeket a
mőködés során be kell tartani.
g) Az M1 autópálya erısen zajterhelt térségében a zajterhelésre érzékeny funkciók nem
telepíthetık. Az érintett sávban az épülethomlokzatokat, nyílászárókat kiemelten
szigetelt módon, a zajvédelmi rendeletben elıírt beltéri zajhatárértékek betartásával
kell kialakítani.
h) Talajvédelem
ha) Törekedni kell az átlagos, vagy annál jobb minıségő földterületek
mezıgazdasági hasznosítására, csak a gyengébb adottságú területek kerüljenek
ki a mezıgazdasági mővelésbıl.
hb) A mővelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelıen, szakaszosan
kell végrehajtani, és a munkák megkezdéséig a területet az eredeti mővelési
ágnak megfelelıen kell hasznosítani.
hc) A termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény VI. fejezetének talajvédelmi
elıírásait be kell tartani, a helyi sajátosságok figyelembe vételével az alábbiak
szerint:
- a talajadottságok figyelembe vételével a defláció elleni védelmet
védıerdısávok telepítésével biztosítani kell;
- a talajvizsgálatra alapozott környezetkímélı tápanyag-gazdálkodással lehet
a talajszennyezést megelızni;
- az illetékes talajvédelmi hatóságot a termıföldön történı beruházások
építési engedélyezési eljárásába be kell vonni a 46/1997. (XII. 29.) KTM
rendelet 7. § (1) bekezdés alapján. Az építési engedélyezési tervben külön
munkarészben kell foglalkozni a területen található humuszvagyon
védelmével, a letermelés, deponálás és felhasználás módjával. Amennyiben
a beépítendı terület nagysága meghaladja a 400 m2-t, az építési
dokumentációhoz csatolni kell a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet alapján
összeállított humuszmentési talajtani szakvéleményt is;
- a talajvédelmi hatóságot be kell vonni a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet
alapján a telepengedélyezési eljárásba.
hd) A földmozgatással járó munkavégzések során:
- a felsı humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni;
- a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos
szintet a kiporzás ellen védeni kell (takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel);
- az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell
legfelsı rétegként elteríteni;
- feleslegben maradó humuszos feltalajt a területrıl elszállítani csak a
talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján szabad.

10. §
Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom
A Helyi Építési Szabályzat 37. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(4)

Az építési tilalom megszőntetésének feltétele az SZT-4, SZT-5, SZT-6, SZT-15-16 és
az SZT-17 jelő (2007 januárjában készült) szabályozási tervvel érintett területen:

A Helyi Építési Szabályzat 37.§ (4) bekezdése kiegészül az alábbi pontokkal:
k) Az SZT-17 jelő (2007 januárjában készült) szabályozási tervvel érintett területek
esetében:
 a tervezési terület délnyugati részénél csatlakozó autópálya csomópont
kibıvítése
 települési véleményezési tervtanács megalakulása esetén építési engedély a
tervtanács véleményezése nélkül nem adható ki.

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

11. §
Helyi közút céljára történı lejegyzés
A Helyi Építési Szabályzat 40. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
(2)

A közterületek és utak részére a „Láposi és Nagy-Gurgyal Gazdasági és Ipari Park” és a
„Malomi dőlı Gazdasági Park” teljes területén Páty Község Önkormányzata a
szükséges területeket – a hatályos jogszabályokban elıírtak figyelembe vételével –
kisajátíthatja, illetve jelen szabályozási elıírások és szabályozási terv szerint a tervezési
területet érintı kiszolgáló út létesítése, bıvítése vagy kiszabályozása esetén – az Épített
környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. §-a
értelmében - kisajátítási eljárás nélkül igénybe veheti és lejegyezheti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. §
Hatálybalépés
(1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen idıponttól induló
ügyekben kell alkalmazni.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Páty Önkormányzat
Képviselıtestületének 18/2002. (X. 15.) Kt. sz. rendelete 7. sz. mellékletének
(Övezeti melléklet) a „Malomi dőlı Gazdasági Park” területére (azaz a 0156/2,
0157/3, 0157/4, 0157/5, 0157/6, 0157/7, 0157/8, 0158, 0159/2, 0159/3, 0159/4,
0159/5, 0159/6, 0159/7, 0159/8, 0160, 0161/18, 0161/19, 0182/2 helyrajzi számú
ingatlanokra, ingatlanrészletekre) vonatkozó övezeti jelölése, valamint a
25/2007.(XII.13.) és a 4/2009.(III.24.) számú rendeletek.
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