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 Iktatószám: I / 9788-5 / 2021 
 Ügyintéző: Tusnády Zsolt települési főépítész 

 

Tárgy: Páty Község településrendezési eszközeinek 
(Településszerkezeti Terv és Helyi Építési 
Szabályzat) módosítása két részterületen - 
Elfogadott településrendezési eszközök közzététele 
a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bek. a) 
pontja szerint 

  1/2. oldal. 
 

 
 

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY 
 
 
Páty Község Önkormányzata a település közigazgatási területén két részterületen módosította 
a településrendezési eszközöket. A módosítások érintették a településszerkezeti tervet és a 
helyi építési szabályzatot is.  
 
Az elfogadott módosítások következő területeket érintik:  
 

1. terület: 

Láposi és Malomi dűlő területe 
(4451-4472 és 4474-4480 hrsz-ú 
földrészletek, valamint a csatlakozó 
területek) 
 
2. terület: 

M1 autópálya O21 és O22 csomópontjai 
 
 

 

 

Az elfogadott módosítások a rövid összefoglalása: 

 
1. terület: 

A terület Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezetből Gá jelű általános 
gazdasági terület építési övezetté lett átminősítve. A tömbökön belül megváltozott a belső 
úthálózat, valamint az átsorolás mellett a beépítési paraméterek is változtak. 
 
2. terület:  

Az M1 autópálya 2 x 3 sávosra bővítéséhez kapcsolódóan a Sasfészek csomópontnál tervezett 
O21 és O22 jelű körforgalmi csomópontok területigénye megváltozott, a szabályozási 
vonalak ennek megfelelően módosítva lettek. 







I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Tusnády Zsolt


Egyedi azonosítója: tusnady.zsolt@paty


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Páty Polgármesteri Hivatal


Szervezet megnevezése: Pátyi Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-12-09T16:41:02+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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