
SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

1/2009. (I.16.) 
 

r e n d e l e t e 
 

Sárospatak város Helyi Építési Szabályzat elıírásainak módosítása 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének 
biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.  

1. § 
 
Jelen rendelet hatálya Sárospatak város 37. sz. fkl. út, a 0794. helyrajzi számú külterületi út, a 
0799/8. helyrajzi számú mg. ingatlan északi telekhatára, az egyéb belterület határa és a 
0804/3. helyrajzi számú árok által határolt „Malomkıgyár térségére” terjed ki.  
 

2. § 
 
A HÉSZ III. sz. melléklet, Külterületi területfelhasználások fejezet 
 
 1.  Beépítésre szánt területek 1.1. Gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltató, 

gazdasági terület építési övezete 
 
kiegészül a következı építési övezetekkel: 
 
 
    SZ-K         40 
Gksz                             jelő építési övezet elıírásai:  
   6,0          1000 
 
a)  Kialakítható legkisebb telekterület:  1000 m2 
b)  Beépítési mód:   szabadon álló. 
c)  Beépítettség legnagyobb mértéke:  40  %.  
d)  Megengedett legnagyobb  
 építménymagasság:   6,0  m 
e)  Beépítés feltétele:   A teljes közmővesítettség. 
f)  Elıkert mérete:   5,0 m, új épületek elhelyezésénél. 
g)  Legkisebb kialakítható zöldterület:  30  %. 
 

3. § 
 

A HÉSZ III. sz. melléklet, Külterületi területfelhasználások fejezet 
 
 1.  Beépítésre szánt területek, Ipari terület bekezdése  
 
kiegészül a következı építési övezetekkel: 
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Tervezett településközpont vegyes terület 
 
     SZ             45 
Gip                             jelő építési övezet elıírásai:  
   14,0          2500 
 
a)  Kialakítható legkisebb telekterület:  2500 m2 
b)  Beépítési mód:   szabadon álló. 
c)  Beépítettség legnagyobb mértéke:  45  %.  
d)  Megengedett legnagyobb  
 építménymagasság:   14,0  m 
e)  Beépítés feltétele:   A teljes közmővesítettség. 
f)  A kialakítandó legkisebb zöldterület: 25  % 
g)  Elıkert mérete: 5,0  - 10,0 m között változhat. Oldal- és hátsókertre vonatkozó elıírások 

az OTÉK 35-38 §-ai szerint kell alkalmazni  
 

4. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 
(1)  Jelen helyi Építési Szabályzat módosítása, valamint a belterületi Szabályozási Terv 

módosítása a kihirdetés napján lépnek hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével a jóváhagyott Helyi Építési szabályzat és a csatolt I-VIII. 

sz. mellékletei, a belterületi Szabályozási Terv vonatkozó részei a jelen szabályozási 
elıírások szerint módosulnak.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Komáromi Éva        Dr. Hörcsik Richárd 
         jegyzı                 polgármester 
 
 
 
Kihirdetve: 2009. január 16-án. 
 
 
 
 
     dr. Komáromi Éva 
                                                                      jegyzı 


