


2. melléklet a ……./2022. (….) önkormányzati rendelethez 

 

Helyileg védett objektumok: 

 Sorszám Védett objektum Cím Hrsz. Védett érték leírása 

Intézmény 1. Törölve (12/2018.(IX.25.) Önkormányzati rendelet) 

2. Élelmiszer 

áruház 

Alkotmány u. 45 841 Neobarokk, a kastély melléképülete volt. 

3. Görögkeleti 

szerb templom 

Felszabadulás u. 27 78 Későbarokk épület, ívpillérsoros oldalhomlokzattal, 

belsejében értékes ikonosztáz. 

4. Polgármesteri Hiv. Tempfli tér 7. 1 Földszintes eklektikus épület. 

5. Ravatalozó, 

harangláb 

Temető 353/2 Épült az 1990-es években, téglaburkolatos. 

6. Rk. templom Alkotmány u. 34 686 Neogótikus, 1904-ből, környezete leromlott. 

7. Szakkórház Alkotmány u. 36 685 Eklektikus, hátsó homlokzata lapostetős bővítményekkel 

elrontott. (Parkjában vízi grotta, kerti-lak, kertészet 

üvegházzal.) 

Lakóház 8. Lakóház Alkotmány u. 69 1045 Zártsorú, szecessziós sarokház 

9. Lakóház Damjanich u. 9. 263 Fésűs beépítésű lakóház melléképületekkel 

10. Lakóház Tempfli tér 6. 42 Fésűs beépítésű, népies-szecessziós 1934-ből. 

11. Lakóház Magyar u. 2B 854 Értékes, archaikus lakóház nagyon rossz állapotban, kőlábas tornáccal és 

monumentális kőlábas góréval.  

12. Lakóház Magyar u. 13. 1012 Fésűs beépítésű, a XX. század elejéről 

13. Lakóház 

gazdasági 

épülete 

Széchenyi u. 35. 46 Népies „Hambár” megnevezésű gabonatároló 

Köztéri 

alkotás  

14. I. világháborús 

emlékmű 

Tempfli tér 3. előtt 25 Szokványos emlékmű a XX. sz. II. negyedéből. 

15. Feszület  Május 1. u. 83. 

előtt 

457/10 Fakereszt, fa korpusszal 

16. Feszület  Tempfli tér 1. előtt 25 Feszület a XX. század első feléből 

 









6. melléklet a ……./2022. (….) önkormányzati rendelethez 

 

Kötelező szakmai konzultáció iránti kérelem 

Kérelmező 

neve: ……………………………………………………………………………………… 

címe: ……………………………………………………………………………………… 

(egyéb elérhetőség: …………………………………………………………………………….) 

szakmai konzultáció tárgya: 

………………………………………………………………………………………………… 

érintett telek címe, hrsz.-a: 

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

Melléklet:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Egyéb megjegyzés: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Deszk, ……………………………………… 

……………………………………… 

aláírás 



7. melléklet a ……./2022. (….) önkormányzati rendelethez 

 

Településképi vélemény iránti kérelem 

 

Kérelmező (építtető) 

neve: ……………………………………………………………………………………… 

címe: ……………………………………………………………………………………… 

(egyéb elérhetőség: ………………………………………………………………………...…….) 

tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helye: 

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

érintett telek hrsz-a: ……………………………………………………………………………. 

 

Kérem a megjelölt építési tevékenységre vonatkozóan önkormányzati településképi vélemény 

megadását. Az építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltöltöttem az ÉTDR 

rendszerbe, a tervdokumentáció az alábbi módon érhető el: 

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

 

Deszk, ……………………………………… 

……………………………………… 

aláírás 



8. melléklet a ……./2022. (….) önkormányzati rendelethez 

 

Településképi bejelentés 

1. Bejelentő (építtető) 

neve: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………... 

címe, szervezet esetén székhelye: 

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

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

(egyéb elérhetőség: …………………………………………………………………………….) 

 

2. Bejelentem, hogy bejelentéshez kötött 

□ építési tevékenységet, 

□ reklám, reklámhordozó elhelyezést, 

□ rendeltetésváltozás 

kívánok folytatni a Szeged,  

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

…………………………………… cím alatti, …………………………………... hrsz-ú telken. 

 

 

3. A folytatni kívánt tevékenység megnevezése: 

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

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

 

4. A tevékenység tervezett időtartama: 

………………………………………………………………………………. 

 

5. A bejelentéshez mellékelem a településfejlesztési koncepcióról, a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben, valamint e rendelet településképi 

bejelentési eljárásról szóló 31. §-ában előírt tartalmú, példányszámú tervdokumentációt. 

 

 

 

Deszk, ……………………………………………………………………………… 

 

aláírás 

(bejelentő) 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-419-20-22
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/514839#SZ31

