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Meglévő helyi értékvédelmi adatok felhasználhatósága 
 
A jelenleg is érvényes településrendezési eszközhöz készült örökségvédelmi értékvizsgálat. Ennek 
része a helyi értékvédelmi kataszter, ebben szerepelnek a helyi értékvédelemre javasolt épületek. Az 
örökségvédelmi értékvizsgálatot Lautner Emőke vezető településtervező készítette. Ez felhasználható a 
településképi rendelet készítése során. 
A település 6/2001 Kt. számon rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel mely a Helyi jelentőségű 
egyedi természeti értékeket tartalmazza. 
 
Helyi védett épületek: 

 Római katolikus imaház és harangláb, Landler tér 4/A.  Hrsz.: 1062. 

 Református imaház és paplak. Kossuth utca 49.  Hrsz.: 3/2. 
 

Helyi jelentőségű egyedi természeti érték: 
Belterületen: 

 Lepényfára felkapaszkodó borostyán ( Hedera helisc. L), Kossuth u. 49. Hrsz.:3/1. 

 Ezüsthárs ( Tilia tomentosa), Bajcsy Zsilinszky u . 1. Hrsz.:543/3. 

 2 db európai hárs ( Tilia vulgaris ’Europaea’), Landler tér Hrsz.:1038/2. 

 Arborétum területe (3525 m2), Landler tér 4. Hrsz.:1062. 
 

 
 
 

Ez a lista azonban nem lezárt, a későbbiekben, még a helyiek akarata szerint bővíthető. 
Helyi területi védelem eddig sem volt a településen és nincs szakmai indok ilyen védelmi kategória 
bevezetésére. 
 
 
 
Monostorpályi, 2017. 11. 
Juhász Péter 
jegyző 
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Nyilvántartási 
szám 

Védett érték 
megnevezése 

Cím Helyrajzi 
szám 

Védelem típusa 

  I. Római 
katolikus 
imaház és 
harangláb 

Monostorpályi, 
Landler tér 4/A.   

1062. Helyi egyedi 

 
Védelem rövid 

indoklása 

 
Klasszicista stílusú, volt Zichy-Thuolt kúria 1820-bna épület, iskolakápolna 1933-

tól. 
Thuolt István százados köztiszteletben álló emberként élt a faluban . miután. 
Kossuth kívánságára 1867-ben Amerikából hazatért, és Monostorpályiban 

telepedett le. Hazatérése után országgyűlési képviselő lett. Községünkben a gróf 
Zichy család kúriájában laktak. 

A katolikus egyház a kúriát 1932-ben vásárolta meg a hívek adományából, amit 
1948-ban államosítottak. 

Településképet alapvetően meghatározó épület.   
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Nyilvántartási 
szám 

Védett érték 
megnevezése 

Cím Helyrajzi 
szám 

Védelem típusa 

II. Református 
imaház és 

paplak 

Monostorpályi, 
Kossuth utca 49.   

 

3/2. Helyi egyedi 

 
Védelem rövid 

indoklása 

 
A templommal szomszédos teleken található „L” alaprajzú épület mely az idők 

során többször átépítésre került, de még formájában és néhol 
anyaghasználatában megőrizte a régi épületet.  

Településképet meghatározó épület.   

 

 

Nyilvántartási 
szám 

Védett érték 
megnevezése 

Cím Helyrajzi 
szám 

Védelem típusa 

III. Lepényfára 
felkapaszkodó 

borostyán       
( Hedera 
helisc. L) 

Monostorpályi, 
Kossuth u. 49. 

3/1.  Helyi egyedi 

 
Védelem rövid 

indoklása 

 
Templomkertben található növény. 

Koránál és méreténél fogva a település meghatározó egyedi természeti értéke. 
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Nyilvántartási 
szám 

Védett érték 
megnevezése 

Cím Helyrajzi 
szám 

Védelem típusa 

IV. Ezüsthárs ( 
Tilia 

tomentosa) 

Monostorpályi, 
Bajcsy Zsilinszky u . 

1. 

543/3. Helyi egyedi 

 
Védelem rövid 

indoklása 

 

Koránáll és méreténél fogva a település meghatározó egyedi természeti értéke. 

 

 
 
 
 
  

 

Nyilvántartási 
szám 

Védett érték 
megnevezése 

Cím Helyrajzi 
szám 

Védelem típusa 

V. 2 db európai 
hárs ( Tilia  

vulgaris 
’Europaea’) 

Monostorpályi, 
Landler tér 

1038/2. Helyi egyedi 

 
Védelem rövid 

indoklása 

 

Koránál és méreténél fogva a település meghatározó egyedi természeti értéke. 

 

 
 
 
 
  

 

Nyilvántartási 
szám 

Védett érték 
megnevezése 

Cím Helyrajzi 
szám 

Védelem típusa 

VI. Arborétum 
területe 

(3525 m2) 

Monostorpályi, 
Landler tér 4. 

1062. Helyi egyedi 

 
Védelem rövid 

indoklása 

 

Településszerkezeti helyezeténél fogva a település meghatározó egyedi 

természeti értéke. 

 

 
 
 
 
  

 


