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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014.  (IV. 11.) önkormányzati rendelete 

a város építészeti örökségének helyi védelméről
egységes szerkezetben a 23/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés
1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdése,
valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti
feladatkörében eljárva, a város építészeti örökségének helyi védelme érdekében
az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § Jelen rendelet célja a Pilisvörösvár város településképe és történelme
szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti
örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő
megóvása. A rendelet alkalmazása során az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) valamint az
építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.
13.) FVM rendelet szabályait is alkalmazni kell.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Pilisvörösvár közigazgatási területén az
építészeti örökség mindazon elemére, amely külön jogszabály alapján nem áll
védelem alatt, és amelyet Pilisvörösvár Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) épített környezetének értékeként védelem alá helyez.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a védelem alá
helyezett értékekkel összefüggésbe hozható, mint az ingatlannal rendelkezni
jogosult, bérlő vagy használó.

3. § (1) A település épített értékei a település kulturális kincsének részei, ezért
megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő
bemutatásuk közérdek – bár döntő részük magántulajdonban van.

(2) A helyi értékvédelem feladata különösen:  
a)         a településszerkezeti, településképi, építészeti, néprajzi, településtörténeti,

régészeti, művészeti, ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek,
épületegyüttesek, épületek, épületrészek, kerítések, építmények, az
építményekhez tartozó telek és annak jellegzetes növényzete, műtárgyak,
szobrok, emlékművek, síremlékek, városszéli keresztek, képoszlopok, régi
közkutak stb. (a továbbiakban együtt: épített értékek) felkutatása, számba
vétele, forráskutatása, dokumentálása és a közvéleménnyel való
megismertetése,

b)         az épített értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, fenntartásuk,
illetve megújulásuk elősegítése,
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c)         az általános környezetkultúra és az építészeti kultúra szemléletformáló
terjesztésének, és az erre való nevelésnek a támogatása.

(3) A helyi értékvédelem sajátos feladata Pilisvörösváron a település sajátos
karakterének megőrzése, a sváb népi jellegű lakóházak és kereskedőházak
megőrzésének támogatása.

(4) Az 1. §-ban megfogalmazott célok érvényesítése érdekében Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen rendeletben felsorolt
megóvandó épített értékeit helyi védelem alá helyezheti.

Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazása során:
a)        épített érték: Pilisvörösvár Város településképe és történelme

szempontjából meghatározó terület, épületegyüttes, épület (középület,
lakóház, kereskedőház, gazdasági épület, pince stb.), épületrész vagy más
építmény (pl. a régi közkutak, a városszéli keresztek, a megmaradt néhány
képoszlop (Bildstock), kerítés, kapu stb.)

b)        helyi értékkataszter: az épített értékeket számba vevő adattár
c)        védett érték: a helyi védelem alá helyezett épített érték
d)        értékvédelmi adatlap: védelem alá helyezett, védelemre javasolt vagy

számon tartott egyéb épített érték leírását, dokumentálását tartalmazó
adatlap, amely védett érték esetében a védettség meglétét és jellegét is
tartalmazza. Az értékvédelmi adatlapok összessége a helyi értékkataszter
(jelen rendelet 3. melléklete).

e)        védett településkarakter területe (HK): a Képviselő-testület által helyi
védelem alá helyezett olyan terület, amelyen a sajátos településszerkezet, a
településépítészet jellegzetes elemei, valamint szerkezetei, formái, anyagai,
színvilága, azaz a Karaktervizsgálatban szereplő karakterelemek együttese a
település nem védett részéhez képest nagyobb számban jelenik meg.

f)        védett épület, építmény (H1): a Képviselő-testület által védetté
nyilvánított olyan épület, építmény, amely a hagyományos településkép
megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti,
régészeti, művészeti vagy ipartörténeti szempontból jelentős alkotás. A
védett épület, építmény értékvédelmi adatlapjában jelöltek alapján védettnek
minősülhet az a telek, ill. annak használati módja is, amelyen a védett épület,
építmény áll.

g)        védett épületrész (H2): a Képviselő-testület által védetté nyilvánított
olyan épületrész, amely egészében nem védett épületen, épületben
helyezkedik el.         Védett épületrész lehet különösen az épület tömege,
homlokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítményei, anyaghasználata,
színezése illetve különleges tartószerkezete.

h)        védett műtárgy (H3): a Képviselő-testület által védetté nyilvánított, H1,
H2 és K jelű védelem alá nem eső építmény, műtárgy – különösen emlékmű,
szobor, kereszt, képoszlop, kút, kerítés.

i)        karakterhordozó épület (K): a népi jellegű lakóház vagy a kereskedőház
jellemző karakterelemeit hordozó épület

j)        értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek),
szervezet(ek) által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és
meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából
annak minősülő értéket, amely védelemre érdemes. A vizsgálatnak
tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, valamint
műszaki, illetve környezeti jellemzőit. Az értékvizsgálat lehet a
településrendezési terv részeként készülő örökségvédelmi hatástanulmány, s
ennek értékvédelmi adatlapja, de lehet önálló munkarész is.

k)        értékvédelmi szakvélemény: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező
személy (építész, településmérnök, statikus, műemlékvédelmi szakmérnök),
szervezet által készített olyan szakvizsgálat, amely a védett érték vizsgálatát
követően részletezi annak állapotában, esztétikai megjelenésében,
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szerkezetében végbement folyamatokat, és annak eredményét, amely szerint
a védelem oka még fennáll, vagy már nem áll fenn.

l)        védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a
védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen
megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.

A helyi védelem fajtái

5. § A helyi védelem lehet:
a)        helyi területi védelem, amelynek hatálya kiterjedhet településszerkezetre,

településkarakterre (HK);
b)        helyi egyedi védelem, amelynek hatálya kiterjedhet épületre (H1),

épületrészre (H2), építményre, műtárgyra (H3) és karakterhordozó épületre
(K).

Helyi védelem keletkezése és megszűnése

6. § (1) A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetése csak az e
rendeletben szabályozott eljárás lefolytatásával történhet.

(2) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről az
Önkormányzat jelen rendelet, valamint annak 1., 2. és 3. mellékletének
módosításával dönt, míg a védelem alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére
vonatkozó javaslat elutasításáról normatív határozattal dönt.

(3) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszűntetését írásban
kezdeményezheti
a)        az önkormányzat, a főépítész, az építésügyi hatóság, a történelmi

egyházak, és bármely természetes vagy jogi személy,
b)        településrendezési terv keretében készített örökségvédelmi hatástanulmány

készítője.

(4) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia
kell:
a)        a védendő területi vagy egyedi érték megnevezését, szükség esetén

körülhatárolását,
b)        a védendő területi vagy egyedi érték azonosító adatait (területhatár, utca,

házszám, helyrajzi szám, épület- illetve telekrész),
c)        értékvizsgálatot és indoklást, amelyhez elkészül a helyi értékkataszterben

rendszeresített, az érték kategóriájának megfelelő értékvédelmi adatlap.

(5) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia
kell:
a)        a védelem alól törlésre javasolt területi vagy egyedi érték megnevezését,

szükség esetén körülhatárolását,
b)        a védelem alól törlésre javasolt területi vagy egyedi érték azonosító adatait

(területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész),
c)        a védelem megszűntetése szükségességének okait,
d)        bontási szándék esetén a bontás szükségességét alátámasztó megfelelő

indoklást.

(6) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés esetén az
Önkormányzat elkészíti

a)        az értékvédelmi szakvéleményt,
b)        a védelem alól törlendő egyedi érték fotódokumentációját, és szükség

szerint a felmérési dokumentációját (alaprajz, metszet, homlokzatok
M=1:100, helyszínrajz M=1:200, műleírás).

(7) A helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha
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a)        a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,
b)        a védett terület, illetve egyedi érték a védelem alapját képező értékeit

helyreállíthatatlanul elveszítette,
c)        a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek az

értékvédelmi szakvélemény szerint már nem felel meg,
d)        a védett érték magasabb szintű védettséget kap. A helyi védelem az állami

védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti.

(8) Amennyiben az értékvizsgálat, vagy az értékvédelmi szakvélemény nem
településrendezési terv részeként, vagy nem a települési főépítész által készül,
hanem az Önkormányzattól független önálló munkarészként, akkor ahhoz
csatolni kell a települési főépítész véleményét.

(9) A helyi értékvédelemmel kapcsolatban érintettnek kell tekinteni
a)        az érintett ingatlanok tulajdonosait,
b)        a kezdeményezőt,
c)        az illetékes építésügyi hatóságot,
d)        a területileg illetékes kulturális örökségvédelmi szakhatóságot.

(10) A helyi védelem alá helyezésről vagy a védelem megszüntetéséről értesíteni
kell:
a)        az érintetteket,
b)        területi védelem esetében az érintett közművek szolgáltatóit.

(11) Az ingatlan használójának, kezelőjének értesítése a tulajdonos útján történik.

(12) A helyi védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetése tényét az
ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzés elmaradása a védettség
hatályát nem érinti.

(13) A helyi védelmet a Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Terven fel
kell tüntetni legkésőbb azok soron következő módosításakor.

Az ideiglenes védelem

7. § (1) Az Önkormányzat a H1, H2 és H3 jelű kategóriába tartozó védelemre
javasolt értéket – a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával
egyidejűleg – legfeljebb egyéves határozott időtartamra, határozatával ideiglenes
védelem alá helyezheti, ha a védelemre javasolt értéket megsemmisülés vagy
értékeinek eltűnése fenyegeti.

(2) Az ideiglenes védelem alatt álló értékekre a helyi védelem alatt álló értékekre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az ideiglenes védelem megszűnik a határozatban megjelölt időtartam
elteltével, vagy a helyi védelem alá helyezésről szóló rendelet hatálybalépésével,
illetve az elutasításról szóló határozat meghozatalával.

(4) Az ideiglenes védelem alá helyezésről és annak megszüntetéséről az
érintetteket értesíteni kell.

A védett értékekre vonatkozó előírások

8. § (1) A védelem nem akadályozza a védett érték felújítását, korszerűsítését,
bővítését, funkciója megváltozását. Sőt: a védelem érdekében elő kell segíteni a
védett értéknek a mai igényeknek megfelelő használatát. A felújítás,
korszerűsítés, bővítés, funkcióváltozás miatt azonban a védett értéknek a
védelemre okot adó értékei nem csökkenthetők. A belső átalakításokat az eredeti
szerkezet és a belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.
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(2) A védett értékek felújítása, korszerűsítése, bővítése során törekedni kell a
védelemre okot adó részletek eredeti állapotának visszaállítására, illetve
harmonikus továbbfejlesztésére.

(3) H1, H2 és H3 jelű helyi egyedi védelem alatt álló értéken építési, bontási
munka kizárólag akkor végezhető, ha a védett érték létét, állagát nem
veszélyezteti, vagy azt értékvédelmi szempontból nem befolyásolja károsan.
Ellenkező esetben az építtetőt kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására.

(4) H1, H2 és H3 jelű helyi egyedi védelem alatt álló értéket érintő
engedélyköteles építési, bontási munka esetén be kell szerezni a polgármester
településképi véleményét. A nem engedélyköteles tevékenységek esetén a külön
rendelet szerinti településképi bejelentést meg kell tenni.

(5) H1, H2 és H3 jelű helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény
bontására csak a teljes műszaki avultság esetén kerülhet sor, ha az épület védett
értékeinek károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel
nem állítható helyre, és ezt a települési főépítész véleménye is alátámasztja.
Bontási munka csak a védelem megszüntetését követően végezhető. A bontási
engedélyben egyes épületrészek vagy tartozékok megőrzése, illetve azoknak a
bontási helyen építendő új épületbe való beépítése, elhelyezése is előírható a
főépítészi véleményben az elbontandó épület értékvizsgálata alapján.

(6) Védett értéket érintő reklámhordozó esetén a helyi reklámrendeletben
foglaltakat kell figyelembe venni.

(7) A polgármester településképi kötelezés eljárásban a H1, H2 és H3 jelű helyi
egyedi védelem alatt álló ingatlan tulajdonosát – a helyi építészeti értékek és a
karakteres településkép védelme érdekében – az építmény, építményrész
felújítására, átalakítására vagy elbontására, továbbá az engedély nélkül létesített,
a védett épület megjelenését zavaró épületrészek, épületdíszek, hozzáépítések,
tető-átalakítás, vakolat, cégtábla, kirakatszekrény, stb. eltávolítására kötelezheti.

A védett településkarakter területének (HK) előírásai

9. § (1) A védett településkarakter területén a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó
előírásait is figyelembe kell venni.

(2) A védett településkarakter jellemzését, a védett karakterelemeket a
Karaktervizsgálat, azaz jelen rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(3) A védett településkarakter területén a beépítési mód, az utca felőli építési
vonal, a tömegalakítás arányai, az utcai homlokzatmagasság, a tetőidom, a
tetőgerinc iránya, az utcai homlokzat architektúrája, az utcai homlokzat
nyílásrendje és nyílászáróinak aránya, a tornác kialakítása, azaz a
Karaktervizsgálatban szereplő karakterelemek védettek.

(4) A védett településkarakter területén azon meglévő épületek felújítása esetén,
amelyek a védett karakterelemek közül az utcai homlokzattól mért 5 méter
mélységig a védett „tömegalakítás arányai”-val rendelkeznek, a javasolt vagy
elfogadható karakterelemeket vagy azokkal összhangban lévő, szervesen
továbbfejlesztett változatukat ajánlott alkalmazni.

(5) A védett településkarakter területén új épület építése esetén az új épületek
tömegarányait, fő méreteit a környezetben lévő karakterhordozó épületekhez
harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és
párkánymagasságát, külső homlokzatát és felületképzését figyelembe véve kell
meghatározni, s a Karaktervizsgálatban „javasolt”-ként szereplő megoldásokat
ajánlott alkalmazni.
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(6) A védett településkarakter területén külön gondot kell fordítani a
hagyományos kerítés, kapu, melléképületek és -építmények továbbéltetésére.

A védett épület, építmény (H1) előírásai

10. § (1) A H1 jelű védett épületekkel kapcsolatban a Helyi Építési Szabályzat
vonatkozó előírásait is figyelembe kell venni.

(2) A H1 jelű védett épület, építmény minden eredeti homlokzati alkotórésze
védett, ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemeket is,
valamint esetenként a használat módját.

A védett épületrész (H2) előírásai

11. § (1) A H2 jelű, részleges védelem alatt álló épületekkel kapcsolatban a Helyi
Építési Szabályzat vonatkozó előírásait is figyelembe kell venni.

(2) A H2 jelű, részleges védelem alatt álló épület valamely része, részlete vagy
jellemző karaktereleme védett.

A védett műtárgy (H3) előírásai

12. § (1) A H3 jelű védett műtárgyakkal kapcsolatban a Helyi Építési Szabályzat
vonatkozó előírásait is figyelembe kell venni.

(2) A H3 jelű védett műtárgy minden eredeti alkotórésze védett, ideértve a hozzá
tartozó kiegészítő, díszelemeket is.

Karakterhordozó épület (K) előírásai

13. § (1) A K jelű karakterhordozó épületekkel kapcsolatban a Helyi Építési
Szabályzat vonatkozó előírásait is figyelembe kell venni.

(2) A helyi értékkataszter, azaz a jelen rendelet 3. melléklete kétféle
karakterhordozó épületet különböztet meg:
a)         népi jellegű karakterhordozó épület (jellemzően hosszú, egytraktusú,

oromfalas, nyeregtetős sváb paraszti lakóházak),
b)         kereskedőház jellegű karakterhordozó épület (jellemzően zártsorú vagy

félig zártsorú, utcára több ablakkal néző, néha kapualjas, üzleti funkciót is
tartalmazó (lakó)házak, főként a Fő utca mentén, de elszórva máshol is).

(3) A karakterhordozó épületek felújításakor, bővítésekor a helyi értékkataszter
„Javaslat” bekezdésében leírtakat ajánlott figyelembe venni, és a
Karaktervizsgálatban „javasolt”-ként szereplő megoldásokat ajánlott alkalmazni.

(4) A karakterhordozó épület esetében a Helyi Építési Szabályzat többlet
beépíthetőségi lehetőséget határoz meg.

(5) A Helyi Építési Szabályzatban meghatározott többlet beépítési lehetőség az
érintett ingatlanra akkor vehető igénybe, ha felújítás, bővítés, átalakítás,
funkcióváltoztatás során a helyi értékkataszter „Javaslat” bekezdésében leírtak
maradéktalanul megvalósultak, és ezt a főépítész igazolta.

Számon tartott egyéb értékek

14. § A helyi értékkataszterben szereplő számon tartott egyéb értékekről a helyi
értékkataszter fotódokumentációt tartalmaz.
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A védett értékek nyilvántartása

15. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

Vegyes és záró rendelkezések

16. § (1) Jelen rendelet mellékletei:
a)         1. melléklet: A helyi védelem alá helyezett értékek jegyzéke
b)         2. melléklet: Értékvédelmi tervlap
c)         3. melléklet: Helyi értékkataszter

(2) Jelen rendelet függeléke:
a)         1. függelék: Karaktervizsgálat

17. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg
hatályát veszti a Pilisvörösvár Város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló
2/1997. (I. 20.) és a módosítására kiadott 9/1999. (X. 04.), a 3/2004. (II. 04.) és a
14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

Pilisvörösvár, 2014. április 9.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének
42. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2014. április 11. napján.

Pilisvörösvár, 2014. április 11.

        dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül.

Pilisvörösvár, 2016. január 5.

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

1. MELLÉKLET A 13/2014. (IV. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

A helyi védelem alá helyezett értékek jegyzéke

ssz.: nyilv.
szám:

kataszteri
szám

védelem
típusa:

védett érték
megnevezése:

cím: hrsz.:
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1 01/2014 H1-At4 H1 egészségház Attilla u. 4. 1264

2 02/2014 H1-Bu2 H1 Szent Borbála
kápolna Budai u. 2. 648

3 03/2014 H1-Dó110 H1 vendéglő Dózsa Gy. U.
110. 864

4 04/2014 H1-Fő1p H1 pince Fő tér 1. 137/1
5 05/2014 H1-Fő1v H1 városháza Fő tér 1. 137/1
6 06/2014 H1-Fő82 H1 könyvtár Fő u. 82. 8
7 07/2014 H1-Fő104 H1 volt lakóház Fő u.104. 4273
8 08/2014 H1-Kálk H1 Kálvária kápolna Kálvária

domb 6307/4
9 09/2014 H1-Káp10 H1 tájház Kápolna u. 10. 2198/2

10 10/2014 H1-Pu8 H1 volt Pfeiffer ház Puskin u. 8. 104
11 11/2014 H1-Rá5 H1 szociális otthon Rákóczi u. 5. 1057/1
12 12/2014 H1-SzEk H1 Szent Flórián

kápolna
Szent Erzsébet
utca 3919

13 13/2014 H1-Tet H1 római katolikus
templom Templom tér 1

14 14/2014 H1-Te1p H1 plébánia Templom tér
1. 4

15 15/2014 H1-Te1m H1 plébánia
melléképülete

Templom tér
1. 4

16 16/2014 H1-Te10 H1 kántorház Templom tér
10. 4294

17 17/2014 H1-Te19ó H1 általános iskola,
volt óvoda

Templom tér
19. 2

18 18/2014 H1-Te19i H1
általános iskola
keleti és nyugati
szárnya

Templom tér
19. 3

19 19/2014 H1-Vá1 H1 általános iskola Vásár tér, 1. 2565
20 20/2014 H1-Va H1 vasútállomás

épülete Vasút u. 1689/4

21 21/2014 H3-Kál H3 kálvária stációk Kálvária
domb 6307/4

22 22/2014 H3ké-
Káp10 H3 képoszlop Kápolna u. 10. 2198/2

23 23/2014 H3ké-
Káp42 H3 képoszlop Kápolna u. 42.

előtt 2292

24 24/2014 H3ké-SzE H3 képoszlop Szent Erzsébet
u. 91. 3610

25 25/2014 H3ke-Bu H3 kereszt
Budai út, volt
útőrházzal
szemben

138

26 26/2014 H3ke-Cso H3 kereszt
Csobánkai u.,
temető
bejáratánál

3870

27 27/2014 H3ke-Káp H3 kereszt
Kápolna
u.,Erdei
kápolna előtt

2354

28 28/2014 H3ke-Pi H3 kereszt Piliscsabai u. 2051

29 29/2014
H3ke-SzE

H3 kereszt
Szent Erzsébet
otthon
kertjében

3568/3

30 30/2014
H3ke-SzF

H3 kereszt
Fő u. Szent
Flórián
kápolna előtt

3919

31 31/2014 H3ke-Te H3 kereszt Templom tér 1
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32 32/2014 H3kú-
Ak16

H3 kút Akácfa u. 16. 4225

33 33/2014 H3kú-
Ak25 H3 kút Akácfa u. 25.

előtt 3996

34 34/2014
H3kú-Káp

H3 kút
Kápolna u.
Erdei kápolna
közelében

2354

35 35/2014 H3kú-Kár H3 kút Károly u. 9. 169
36 36/2014 H3kú-

Ró10 H3 kút Rózsa u. 10-
12. határán 261

37 37/2014 H3kú-
Ró22 H3 kút Rózsa u. 22.

előtt 238

38 38/2014 H3kú-SzI H3 kút Szent István u.
32. előtt 318/1

39 39/2014
H3-SzJ

H3 szobor
Szent János
tér, Nepomuki
Szent János

2218/3

40 40/2014 NJ-Ak16 K népi jellegű
épület Akácfa u. 16. 4221

41 41/2014 NJ-Bé12 K népi jellegű
épület Béke u. 12. 3930

42 42/2014 NJ-Di10 K népi jellegű
épület Diófa u. 10. 313

43 43/2014 NJ-Di18 K népi jellegű
épület Diófa u. 18. 308

44 44/2014 NJ-Di20 K népi jellegű
épület Diófa u. 20. 307

45 45/2014 NJ-Dó12 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u 12. 951

46 46/2014 NJ-Dó25 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 25. 986/2

47 47/2014 NJ-Dó42 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 42. 901

48 48/2014 NJ-Dó46 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u 46. 903

49 49/2014 NJ-Dó47 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 47. 1010

50 50/2014 NJ-Dó54 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 54. 907

51 51/2014 NJ-Dó56 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 56. 908

52 52/2014 NJ-Dó58 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 58. 910

53 53/2014 NJ-Dó79 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 79. 1041

54 54/2014 NJ-Dó93 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 93 780

55 55/2014 NJ-Dó100 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 100. 924

56 56/2014 NJ-Dó104 K népi jellegű
épület

Dózsa György
u. 104. 873

57 57/2014 NJ-Fő31 K népi jellegű
épület Fő u. 31. 365

58 58/2014 NJ-Fő105 K népi jellegű
épület Fő u. 105. 3969

59[1] 59/2014 NJ-Fő122 H1 népi jellegű
épület Fő u. 122. 962

60 60/2014 NJ-Fü7 K népi jellegű
épület Fürdő u. 7. 1279
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61 61/2014 NJ-Is3 K népi jellegű
épület

Iskola u. 3. 941

62 62/2014 NJ-Is11 K népi jellegű
épület Iskola u. 11. 936

63 63/2014 NJ-Is14 K népi jellegű
épület Iskola u. 14. 48

64 64/2014 NJ-Is15 K népi jellegű
épület Iskola u. 15. 840

65 65/2014 NJ-Is23 K népi jellegű
épület Iskola u. 23. 836

66 66/2014 NJ-Is29 K népi jellegű
épület Iskola u 29. 828

67 67/2014 NJ-Jó15 K népi jellegű
épület

József Attila
u. 15. 3774

68 68/2014 NJ-Jó17 K népi jellegű
épület

József Attila
u. 17. 3775

69 69/2014 NJ-Káp2 K népi jellegű
épület Kápolna u. 12. 2197/1

70 70/2014 NJ-Káp9 K népi jellegű
épület Kápolna u. 9. 2252

71 71/2014 NJ-Káp26 K népi jellegű
épület Kápolna u. 26. 2182

72 72/2014 NJ-
Káp119 K népi jellegű

épület
Kápolna u.
119. 2375

73 73/2014 NJ-Kár7 K népi jellegű
épület Károly u. 7. 168

74 74/2014 NJ-Ko9 K népi jellegű
épület

Kossuth Lajos
u. 9. 799

75 75/2014 NJ-Ko11 K népi jellegű
épület

Kossuth Lajos
u. 11. 803

76 76/2014 NJ-Ko16 K népi jellegű
épület

Kossuth Lajos
u. 16. 881

77 77/2014 NJ-Ko42 K népi jellegű
épület

Kossuth Lajos
u. 42. 895

78 78/2014 NJ-Ko52 K népi jellegű
épület

Kossuth Lajos
u. 52. 860

79 79/2014 NJ-Ma11 K népi jellegű
épület Madách u. 11. 225

80 80/2014 NJ-Ma15 K népi jellegű
épület Madách u. 15. 227

81 81/2014 NJ-Ma17 K népi jellegű
épület Madách u. 17. 228

82 82/2014 NJ-Ma21 K népi jellegű
épület Madách u. 21. 230

83 83/2014 NJ-Ma23 K népi jellegű
épület Madách u. 23. 231

84 84/2014 NJ-Má9 K népi jellegű
épület Mária u. 9. 3802

85 85/2014 NJ-Má11 K népi jellegű
épület Mária u. 11. 3801

86 86/2014 NJ-Má22 K népi jellegű
épület Mária u. 22. 3779

87 87/2014 NJ-Na8 K népi jellegű
épület

Nagyváradi u.
8 1238

88 88/2014 NJ-Na13 K népi jellegű
épület

Nagyváradi u.
13. 1243

89 89/2014 NJ-Na16 K népi jellegű
épület

Nagyváradi u.
16 (at 12) 1236
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90 90/2014 NJ-Na18 K népi jellegű
épület

Nagyváradi u.
18. (at. 14)

1235

91 91/2014 NJ-Pe16 K népi jellegű
épület

Petőfi Sándor
u. 16. 4225

92[2] 92/2014 NJ-Va 9 K népi jellegű
épület Vasút köz 9 1307

93 93/2014 NJ-Po3 K népi jellegű
épület Pozsonyi u. 3. 1314

94 94/2014 NJ-Po21 K népi jellegű
épület

Pozsonyi u.
21. 1329

95 95/2014 NJ-Po23 K népi jellegű
épület

Pozsonyi u.
23. 1331

96 96/2014 NJ-Po24 K népi jellegű
épület

Pozsonyi u.
24. 1214

97 97/2014 NJ-Pu7 K népi jellegű
épület Puskin u. 7. 16

98 98/2014 NJ-Pu20 K népi jellegű
épület Puskin u. 20. 97

99 99/2014 NJ-Pu22 K népi jellegű
épület Puskin u. 22. 93

100 100/2014 NJ-Pu27 K népi jellegű
épület Puskin u. 27. 42

101 101/2014 NJ-Pu29 K népi jellegű
épület Puskin u. 29. 45

102 102/2014 NJ-Pu34 K népi jellegű
épület Puskin u. 34. 80

103 103/2014 NJ-Pu36 K népi jellegű
épület Puskin u. 36. 79

104 104/2014 NJ-Ró8 K népi jellegű
épület Rózsa u. 8. 249/2

105 105/2014 NJ-Ró15b K népi jellegű
épület Rózsa u. 15/b 277/2

106 106/2014 NJ-Ró16a K népi jellegű
épület Rózsa u. 16a 243

107 107/2014 NJ-Ró24 K népi jellegű
épület Rózsa u. 24. 237

108 108/2014 NJ-Ró25 K népi jellegű
épület Rózsa u. 25. 282

109 109/2014 NJ-Sza5 K népi jellegű
épület

Szabadság u.
5. 4249

110 110/2014 NJ-Sza9 K népi jellegű
épület

Szabadság u.
9. 4247

111 111/2014 NJ-Sza16 K népi jellegű
épület

Szabadság u.
16. 2574

112 112/2014 NJ-Sze 7 K népi jellegű
épület Szegfű u. 7 1108/1

113 113/2014 NJ-Sze11 K népi jellegű
épület Szegfű u. 11. 1106

114 114/2014 NJ-Sze13 K népi jellegű
épület Szegfű u. 13. 1105

115 115/2014 NJ-Sze28 K népi jellegű
épület Szegfű u. 28. 1017

116 116/2014 NJ-Sze43 K népi jellegű
épület Szegfű u. 43. 1089

117 117/2014 NJ-SzE44 K népi jellegű
épület

Szent Erzsébet
u. 44. 4067

118 118/2014 NJ-SzF6 K
népi jellegű
épület

Szent Flórián
u. 6. 3925
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119 119/2014 NJ-SzI6 K népi jellegű
épület

Szent István u.
6. 141/1

120 120/2014 NJ-SzI15 K népi jellegű
épület

Szent István u.
15. 333

121 121/2014 NJ-SzI19 K népi jellegű
épület

Szent István u.
19. 336

122 122/2014 NJ-SzI33 K népi jellegű
épület

Szent István u.
33. 360

123 123/2014 NJ-SzJ16 K népi jellegű
épület

Szent János u.
16. 2086

124 124/2014 NJ-Sző21 K népi jellegű
épület

Szőlőkert u.
21. 4053

125 125/2014 NJ-Zö1 K népi jellegű
épület Zöldfa u. 1. 193

126 126/2014 NJ-Zö14 K népi jellegű
épület Zöldfa u. 14. 211

127 127/2014 NJ-Zö17 K népi jellegű
épület Zöldfa u. 17. 183

128 128/2014 NJ-Zö19a K népi jellegű
épület Zöldfa u. 19/a. 180

129 129/2014 Ke-Dó85 K Kereskedő
épület

Dózsa György
u. 85. 771

130 130/2014 Ke-Fő38 K Kereskedő
épület Fő u. 38. 89

131 131/2014 Ke-Fő50 K Kereskedő
épület Fő u. 50. 123

132 132/2014 Ke-Fő55 K Kereskedő
épület Fő utca 55. 332

133 133/2014 Ke-Fő57 K Kereskedő
épület Fő u. 57. 331

134 134/2014 Ke-Fő76 K Kereskedő
épület Fő u. 76. 11

135 135/2014 Ke-Fő77 K Kereskedő
épület Fő u. 77. 3905/1

136 136/2014 Ke-Fő80 K Kereskedő
épület Fő u. 80 9

137 137/2014 Ke-Fő86 K Kereskedő
épület Fő u. 86. 4291

138 138/2014 Ke-Fő93 K Kereskedő
épület Fő u. 93. (at) 3961

139 139/2014 Ke-Fő96 K Kereskedő
épület Fő u. 96. 4279

140 140/2014 Ke-Fő96 K Kereskedő
épület Fő u. 96. 4281/1

141 141/2014 Ke-Fő98 K Kereskedő
épület Fő u. 98. 4278

142 142/2014 Ke-Fő101 K Kereskedő
épület Fő u. 101. 3967/2

143 143/2014 Ke-Fő106 K Kereskedő
épület Fő u. 106. 943

144 144/2014 Ke-Fő106 K Kereskedő
épület Fő u. 106 946/1

145 145/2014 Ke-Fő109 K Kereskedő
épület Fő u. 109. 3971

146 146/2014 Ke-Fő129 K Kereskedő
épület Fő u. 129. 2240

147 147/2014 Ke-Is5 K Kereskedő
épület Iskola u. 5. 940
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148 148/2014 Ke-Is7 K Kereskedő
épület

Iskola u. 7. 938

149 149/2014 Ke-Pu15 K Kereskedő
épület Puskin u. 15. 25

[1] Módosította a 23/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos
2016. január 5-től.
[2] Módosította a 23/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos
2016. január 5-től.


