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1. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

 

 



 



2. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉRTÉKEK 

Nyilvántartási 
szám 

Védett érték 
megnevezése 

Cím Helyrajzi 
szám 

Védelem típusa, 
indokolása 

1. Helyi egyedi 
védelem alatt álló 
épület 
Elek kúria 

Nyírpazony, 
Arany János 
utca 48. 

16. Helyi egyedi 
Építészeti örökség és 

hagyományőrzés 
szempontjából meghatározó 

épület  

 

2. Görög katolikus 
templom 

Nyírpazony, 
Vasvári Pál utca 
20. 

20. Helyi egyedi 
Építészeti örökség és 

hagyományőrzés 
szempontjából meghatározó 

épület 

 



3. Adventista imaház Nyírpazony, 
Béke utca 4. 

27. Helyi egyedi 
Építészeti örökség és 

hagyományőrzés 
szempontjából meghatározó 

épület 

 

4. Lélekharang Nyírpazony, 
Köztemető 

325/1 Helyi egyedi 
Építészeti örökség és 

hagyományőrzés 
szempontjából meghatározó 

eseménynek állít emléket 
 

 

 



5. Világháborús 
emlékmű 

Nyírpazony,  
Köztemető 

325/1 Helyi egyedi 
Építészeti örökség és 

hagyományőrzés 
szempontjából meghatározó 

eseménynek állít emléket 

 

6. 56-os emlékmű Nyírpazony, 
Vasvári Pál utca 
32. 

124. Helyi egyedi 
Építészeti örökség és 

hagyományőrzés 
szempontjából meghatározó 

eseménynek állít emléket 

 

 



 
 

7. 1848-49-es 
emlékmű 

Nyírpazony, 
Arany János 
utca 14. 

617. Helyi egyedi 
Építészeti örökség és 

hagyományőrzés 
szempontjából meghatározó 

eseménynek állít emléket 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 
 
 

BEJELENTÉSI KÉRELEM 
Településképi bejelentési eljáráshoz 

 
 

Bejelentő/szervezet neve:……………………………………………………………………………………….. 

Bejelentő/szervezet lakcíme:……………………………………………………………………………………. 

Bejelentő/szervezet telefonszáma:………………………………………………………………………….….. 

Bejelentő/szervezet e-mail címe:……………………………………………………………………………….. 

A bejelentéssel érintett ingatlan adatai: címe: ................(ir.szám) .........................................(település) 

..............................................................(utca) ............(hsz.) ..........(emelet/ajtó), hrsz.: .......................  

A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó leírása, elhelyezésének 

megnevezése:……………………………………………………………………………………........................... 

………….......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

A reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésének tervezett időtartama: 

...................................................................................................................................................................  

 

Benyújtott mellékletek megnevezése, példányszáma: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dátum:……………………………. 
 

……………………………………. 
aláírás 

  



3. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 
 
 

BEJELENTÉSI KÉRELEM 
Településképi bejelentési eljáráshoz 

reklám közzétételéhez, reklámhordozó, illetve  

a reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése, létesítése esetén 

 

 

Bejelentő/szervezet neve:……………………………………………………………………………………….. 

Bejelentő/szervezet lakcíme:…………………………………………………………………………………….. 

Bejelentő/szervezet telefonszáma:………………………………………………………………………………. 

Bejelentő/szervezet e-mail címe:………………………………………………………………………………… 

A bejelentéssel érintett ingatlan adatai: címe: ................(ir.szám) .........................................(település) 

..............................................................(utca) ............(hsz.) ..........(emelet/ajtó), hrsz.: .......................  

A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó leírása, elhelyezésének 

megnevezése:………………………………….………………………………………………................................. 

………….....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

A reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésének tervezett időtartama:  

a tevékenyég kezdete:................................................................................................................................................. 

a tevékenyég vége: ..................................................................................................................................................... 

 

Benyújtott mellékletek – településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve 

egyéb tervek- 

 megnevezése,          példányszáma: 

 

a) meglévő állapotról fényképfelvétel      ……………… 

b) műszaki leírás a telepítésről és műszaki kialakításról    ……………… 

c) helyszínrajzot, mely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt, annak alaprajzát, 

elhelyezési módját         ……………… 

d) utcaképi rajzot        ……………… 

e) elrendezési rajz        ……………… 

f) látványtervet a tervezett létesítmény minden jellemző nézetéről  ……………… 

g) ………………………………………………………………   ……………… 

h) ………………………………………………………………   ……………… 

i) ………………………………………………………………   ……………… 

j) ………………………………………………………………   ……………… 

k) ………………………………………………………………   ……………… 

 

Dátum:……………………………. 

 

……………………………………. 

aláírás 

  



4. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 1 
 

BEJELENTÉSI KÉRELEM 
Településképi bejelentési eljáráshoz 

rendeltetésmódosítás esetén 

 

Kérelmező (bejelentő) adatai: 

név: ……………………………………………………..………………… 

székhely: ……………………………………………………..………………… 

levelezési cím: ……………………………………………………..………………… 

telefonszám: ……………………………………………………..………………… 

e-mail: ……………………………………………………..………………… 

 

Tervező adatai (szükség szerint): 

név:  ……………………………………………………..………………… 

tervezői jogosultság:  ……………………………………………………..………………… 

levelezési cím:  ……………………………………………………..………………… 

telefonszám:  ……………………………………………………..………………… 

e-mail:  ……………………………………………………..………………… 

 

 

Az ingatlan adatai: 

 
az ingatlan címe:…………………….…………………………… hrsz.: ………………… 

az ingatlan területe: …………………….………………………………….. 

az ingatlan építési övezete: …………………….…………………………… 

kérelem tárgya (folytatni kívánt tevékenyég megnevezése): 

……….........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

........................................………................................................................................................................................. 

 

Az épülettel kapcsolatos adatok: 

 
Az épületben meglévő rendeltetési egységek száma rendeltetésmódosítás 

 

előtt ………. db        után: ………. db 

 

 

A kérelemmel érintett rendeltetési egység száma a rendeltetésmódosítás 

 

előtt ………. db        után: ………. db 

 

 

Rendeltetés megnevezése a rendeltetésmódosítás 

 

előtt ………. db        után: ………. db 

 

 

 

Gépjármű elhelyezés biztosításának módja (telken belül, épületben, közterületen stb) a rendeltetésmódosítás 

 

előtt ………. db        után: ………. db 

 

 

Szükséges személygépjármű parkoló száma a rendeltetésmódosítás 

 

előtt ………. db        után: ………. db 

 

                                                 
1
 Módosította: …./2021. (XI….) önk. rendelet 



 

 

Benyújtott mellékletek: 

 

1. településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervek 

 

megnevezése,          példányszáma: 

 

a) műszaki leírás        ……………… 

b) helyszínrajz         ……………… 

c) alaprajz (ok)        ……………… 

d) parkolómérleg számítás       ……………… 

e) zöldfelületi lefedettség számítás      ……………… 

f) meglévő állapot jogszerűségének igazolása     ……………… 

g) …………………………………………     ……………… 

h) …………………………………………     ……………… 

 

 

2. a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló 

dokumentáció 

 

megnevezése,          példányszáma: 

 

a) ………………………………………………………………   ……………… 

b) ………………………………………………………………   ……………… 

c) ………………………………………………………………   ……………… 

d) ………………………………………………………………   ……………… 

 

 

 

Dátum:……………………………. 

 

……………………………………. 

kérelmező (bejelentő) aláírása 

 

 


