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1 melléklet a 15/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 

 

Helyi védettségű egyedi értékek 

 

A B C D E F G 

 Hrsz. Helyszín Funkció Védelem  indoka Védendő elemek Kép 

1 457 Templom utca 
Jézus Szíve rk. 

templom 

Településképi-, 

közösségi-, hitéleti 

jelentőség 

 

 

 

Teljes épület 

(külső-belső) 

 

2 299/1 Petőfi u.35. Ref. temploma 
Közösségi-, hitéleti 

jelentőség 

 

 

 

4 0160/25  
Sikari Kovács -

Sántha Kúria 

Települési és építészeti 

jelentőség 

(klasszicizáló 

1870.) 

 

 

Külső megjelenés 
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A B C D E F G 

 Hrsz. Helyszín Funkció Védelem  indoka Védendő elemek Kép 

5 0154  Vasútállomás 

Településképi-, 

vasúttörténeti építészeti 

jelentőség 

 

Külső megjelenés 

(tömeg, homlokzati 

elemek) 

 

6 0136/18 Wolford dűlő Iskola 

Településképi-, 

oktatástörténeti 

jelentőség 

 

 

 

 

 

Tömeg  

 

7 0152/26  Iskola  

Településképi-, 

oktatástörténeti 

jelentőség 

 

 

 

Tömeg, 

 
 

 



2. melléklet a 15/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 

 

Településképileg meghatározó terület lehatárolása 

 

 



1. függelék a 15/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 

 

 

NYOMTATVÁNY 

 

Szakmai konzultációhoz 

 

 

1. Kérelmező neve……………………………………………………………………………… 

 

2. Címe / székhelye: …………………………………………………………….………………… 

 

3. Folytatni kívánt építési tevékenység 

1. építmény elhelyezése, bővítése, átalakítása 
1
2. reklám 

2
3. reklámhordozó elhelyezése 

 

4. Folytatni kívánt építési tevékenység helyszíne (telek: hrsz)…………………………………… 

 

 

 

 

 

Kelt:…………………………………. 

…………………………………… 

aláírás 

 

…………………………………….. 

elérhetőség (e-mail, tel.) 
 

 

 

                                                 
1 A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F § 3. pontja alapján: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve 

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai 
megjelenítést, 

b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot, 

c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá 

d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat 

által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű 

hirdetéseket; 

 
2 A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F § 4. pontja alapján:.17 reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját 

tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, 

létesítmény. 



2. függelék a 15/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 
 
NYOMTATVÁNY 
 
Településképi bejelentési eljáráshoz 
 
 
1. Bejelentő neve…………………………………………………………………………………… 
 
2. Címe / székhelye: …………………………………………………………….………………… 
 
31. Folytatni kívánt tevékenység 

1. építési tevékenység  
2. rendeltetés-változtatás 

 
4. Folytatni kívánt tevékenység helyszíne (telek: hrsz)…………………………………… 
 
5. Tervezett  tevékenység időtartama………………………………………………….. 
 
6. Építészeti-műszaki tervdokumentáció a településképi követelmények igazolására. 
 
Műszaki tervdokumentáció tartalma: 

a) építési tevékenységnél: műszaki terv (helyszínrajz, alaprajz, metszet, homlokzatok a 
megértéshez szükséges léptékben, leírás) 

b) reklám, reklámhordozó elhelyezésénél: a) szerinti műszaki terv, látványterv 
c) rendeltetés-változtatásnál: a) szerinti műszaki terv helyszínrajz nélkül 

 
 
Kelt:…………………………………. 

…………………………………… 
aláírás 
 
…………………………………….. 
elérhetőség (e-mail, tel.) 

 
 
 

                                                 
1 Aláhúzással a kérelem tárgya 


