2. melléklet a 10/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethez

H1.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: FŐ ÚT
HÁZSZÁM: 22.
HRSZ.: 11
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Fő útra közel merőlegesen, az
utcavonaltól beljebb, fésűs beépítésben
áll ez a csonkakontyolt nyeregtetővel
fedett lakóház. A tetőt cserép fedi. Az
utcai
homlokzat
vakolatkeretelt,
kéttengelyes. Az oromzaton a két íves
záródású, szintén vakolatkeretelt, alul
fogsoros kötényrésszel ellátott szellőző
közötti vakolattükörben az 1862- es
évszám, s felette a "SzK" és "HI"
monogramok
láthatóak.
Az
utcai
homlokzaton két egyenes záródású,
hagyományos fa szerkezetű, barnára
festett, hat üvegszemes ablakot látunk,
melyek
vakolatkereteltek,
kiugró
szemöldökpárkánnyal ellátottak. A vörös
terméskő kapupillérek, fa kaputáblák s
a fölöttük láthat, díszített kapuív
szintén védett.
Az épület folyamatos állagmegóvása, s a
homlokzati ablakok elé kifeszített
árnyékoló hagyományos fa szerkezetű
spalettákra cserélése ajánlott.

H2.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: FŐ ÚT
HÁZSZÁM: 20.
HRSZ.: 12
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Fő útra közel merőlegesen, az
utcavonaltól beljebb, fésűs beépítésben
áll ez az összetett tetőidommal fedett
lakóház. A tetőt cserép fedi. Az épület
utcai homlokzata jellegzetes, polgári
stílusú.

Az épület folyamatos állagvédelméről
gondoskodni kell.

H3.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: FŐ ÚT
HÁZSZÁM: 12.
HRSZ.: 18/2

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Fő útra közel merőlegesen, az
utcavonalon, fésűs beépítésben áll ez a
csonkakontyolt nyeregtetővel fedett
lakóház. A tetőt cserép fedi. Az épület
utcai
homlokzata
vakolattükrös
kialakítású, kéttengelyes. Az oromzaton
két kis méretű, egyenes záródású
padlásszellőző
látható.
Az
utcai
homlokzaton két kis méretű, díszes
vakolatkerettel ellátott, fa szerkezetű
ablak kapott helyet. A homlokzat jobb
és bal szélét vakolatkváderek díszítik.
Az udvari homlokzaton három egyenes
záródású ablaknyílás és egy ajtónyílás
látható, követve a szoba-konyha- kamra
elrendezést. A homlokzatok fehérre, a
lábazat szürke színre festett. A vörös
terméskő
kerítéspillérek
szintén
védettek.
Az épület folyamatos állagvédelméről
gondoskodni kell. különös tekintettel a
fa
szerkezetekre.
Törekedni
kell
továbbá továbbá a lábazat csapadékvíz
elleni szigetelésének megoldására, s a
fém kerítéselemek fára cserélésére.

H4.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ALMÁDI UTCA
HÁZSZÁM: 1.
HRSZ.: 21/9
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A
Csöpp
és
Almádi
utcák
kereszteződésében, az Ady utcára
merőlegesen, fésűs beépítésben áll ez a
csonkakontyolt nyeregtetővel fedett
lakóház. A tetőt bitumenes lemez fedi.
Az utcai oromzaton két egyenes
záródású, nagyméretű, vakolatkeretelt
padlásszellőző
látható.
A
háromtengelyes
utcai
homlokzat
vakolattükrös kialakítású, a homlokzat
szélein húzód vakolatsáv kváderes
kialakítású, négy vakolatpillér osztja
három falmezőre a homlokzatot. Az
ablakok vakolatkereteltek, egyenes
záródásúak,
hagyományos
fa
szerkezetűek, barnára festettek, hat
üvegszemesek. A lábazat festetlen, a
vakolatdíszek fehérre, a falmezők sárga
színre festettek
Az épület folyamatos állagvédelméről
gondoskodni kell. Törekedni kell a tető
cseréppel való fedésére, valamint a
vegyes falazatú kerítéslábazat és
pillérek
helyreállítására,
a
fém
kerítéselemek korrózióvédelmére.

H5.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: FŐ ÚT
HÁZSZÁM: 41.
HRSZ.: 70
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Fő útra közel merőlegesen, az
utcavonalon, fésűs beépítésben áll ez a
csonkakontyolt nyeregtetővel fedett
lakóház. A tetőt cserép fedi, a
tetőidomot két íves fejezetű, falazott,
vakolt kémény töri át. Az épület utcai
homlokzata
vakolatkeretelt,
kéttengelyes. Az oromzat íves záródású
padlásszellőzőit
befalazták,
csak
vakolatdísz formájában látható. Köztük
a koronás magyar címerből, s az alatt
szőlőágakból, s kétoldalt egy-egy
egyszerű rozettából álló vakolatdísz
kapott helyet az oromzaton. Az utcai
homlokzaton két kis méretű, a
szemöldökrészen díszes vakolatsávval
ellátott,
faragott
fa
spalettákkal
ellátott négyzetes ablak kapott helyet.
A falmezők szürkére, a vakolatdíszek
fehérre, a lábazat barna színre festett.
Az épület kerítése szintén védett.
Az épületet az elmúlt években
példamutatóan
helyreállították,
folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

H6.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: SZABADSÁG TÉR
HÁZSZÁM: 9.
HRSZ.: 85
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Szabadság téren, az utcavonalon,
fésűs beépítésben áll ez a cserépfedésű,
kontyolt
nyeregtetős
lakóház.
A
tetőidomot két íves fejezetű, falazott
kémény töri át. Az utcai homlokzaton a
födém
vonalában
hangsúlyos
vakolatpárkány
húzódik,
mely
a
széleken
klasszicizáló
(copf)
vakolatdíszekkel
egészül
ki.
A
homlokzaton két egyenes záródású,
könyöklőés
szemöldökpárkánnyal
ellátott, vakolatkeretelt, fa spalettákkal
felszerelt ablak látható. Az udvari
homlokzaton három egyenes záródású
ablaknyílás és egy ajtónyílás látható,
követve
a
szoba-konyhakamra
elrendezést. A homlokzatok fehérre
festettek,
a
lábazat
vakolatlan
terméskő. Az épület kerítése és
melléképülete szintén védett. Az
udvaron álló diófa a táj védendő
karakternövénye.
Az épületet az elmúlt években
példamutatóan
helyreállították,
folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

H7.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: SZABADSÁG TÉR
HÁZSZÁM: 5.
HRSZ.: 86/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: CIVILHÁZ, TISLÉR HÁZ
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
A
Szabadság
téren,
hosszanti
tengelyével a térrel párhuzamosan, az
utcavonalon áll ez a cserépfedésű,
kontyolt
nyeregtetős
épület.
A
tetőidomot két falazott kémény töri át.
A födém vonalában vakolatpárkány
húzódik.
A
széleken
kváderezett
vakolatpillérekkel
hangsúlyozott
öttengelyes utcai homlokzatot két
vakolatpillérpár két kéttengelyes és egy
középső egytengelyes részre osztja. A fa
szerkezetű, hat üvegszemes ablakok
egyenes záródásúak, könyöklő- és
szemöldökpárkánnyal
ellátottak,
vakolatkereteltek. Az épület minden
homlokzatán
azonos
kialakítású
nyílásokat látunk. Az épület vakolt, a
homlokzatok fehérre, a lábazat szürke
színre festett.

Az épületet az elmúlt években
példamutatóan
helyreállították,
folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

H8.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: KÖRMENDY PRÉPOST UTCA
HÁZSZÁM: 19.
HRSZ.: 108
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A
Körmendy
prépost
utcára
merőlegesen, az utcavonalon, fésűs
beépítésben áll ez a cserépfedésű,
nyeregtetős lakóház. A tetőgerincen
túlnyúló macskalépcsős, vakolatkeretelt
oromzaton kisméretű, egyenes záródású
padlásszellőző látható. Az épület
nyílászárói nem eredetiek. Az utcai
homlokzat
egy
könyöklőpárkánnyal
ellátott,
egyenes
záródású
ablak
látható. Az udvari homlokzaton négy
egyenes záródású ablaknyílás és két
ajtónyílás látható, melyekből jelenlegi
belső
elrendezésére
nem
tudunk
következtetni. Az épület vakolt, az
utcai homlokzat kékesszürke színre
festett, egyéb homlokzatai és a lábazat
színezetlen. A kerítés terméskő lábazata
és kapupillérei szintén védettek.
Javasoljuk
az
épület
folyamatos
állagvédelmét, a fém kerítéselemek
fára cserélését, az esetlegesen ismert
homlokzati
díszek
helyreállítását,
valamint a homlokzatok egységes,
halvány színre festését.

H9.
CÍM

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP
KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: KÖRMENDY PRÉPOST UTCA
HÁZSZÁM: 12.
HRSZ.: 134/9

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
A
Körmendy
prépost
utcában,
utcavonalon áll ez az L alakú,
cserépfedésű
lakóház.
Az
épület
ablakait nemrégiben kicserélték. Az
utcai
homlokzat
a
hangsúlyos
vakolatpárkány kivételével dísztelen, az
ablakokat kovácsoltvas rács védi. Az
épület vakolt, a lábazat szürke, a
homlokzatok fehér színre festettek.

Ajánlott az épület újravakolása és
festése, az egykori esetleges ablak
körüli vakolatdíszek helyreállítása.

H10.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: KÖRMENDY PRÉPOST UTCA
HÁZSZÁM: 8.
HRSZ.: 134/22
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A
Körmendy
prépost
utcára
merőlegesen, az utcavonaltól kissé
beljebb, fésűs beépítésben áll ez a
cserépfedésű,
csonkakontyolt
nyeregtetős lakóház. Az épület utcai
homlokzata vakolattükrös kialakítású,
kéttengelyes.
Az
oromzaton
két
vakolatkeretelt,
egyenes
záródású
padlásszellőző látható. Az oromzaton
faradott széldeszkák szegik. Az utcai
homlokzaton
két
vakolatkerettel
ellátott, hagyományos fa szerkezetű,
kéttáblás, hat üvegszemes ablak kapott
helyet. A homlokzat szélein húzódó
vakolatsáv kváderes kialakítású. A
homlokzatok sárga színre festettek. A
vörös terméskő kerítéslábazat,
a
kerítéspillérek és az utcavonallal
párhuzamosan
álló
nyeregtetős
melléképület szintén védett.
Az épület elhanyagolt állapotban van.
Ajánlott újravakolása festése, a déli
homlokzat
előtt
látható
előtető
elbontása, s az épület folyamatos
állagvédelme, kiemelt figyelemmel az
eredeti fa szerkezetekre.

H11.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: BATTHYÁNY TÉR
HÁZSZÁM: 5.
HRSZ.: 144/7-8
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉPOSTSÁG GAZDASÁGI ÉPÜLETE

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Batthyány téren áll a prépostság
egykori gazdasági épülete. A nagy
méretű, épületegyüttes egy része
felújított, jó illetve közepes állapotú.
144/8 hrsz-on lévő része is a többi rész
mintájára felújítandó.

Az épület folyamatos állagmegőrzése
ajánlott.

H12.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: PETŐFI SÁNDOR U.
HÁZSZÁM: 15.
HRSZ.: 273
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Petőfi Sándor utcára merőlegesen, az
utcavonaltól kissé beljebb, fésűs
beépítésben áll ez a náddal fedett,
nyeregtetős lakóház. Az épület utcai
homlokzata vakolattükrös kialakítású,
kéttengelyes.
A
macskalépcsős
oromzaton
két egyenes
záródású
padlásszellőző alatt üres vakolattábla
látható. Az utcai homlokzaton két
vakolatkeretelt,
hangsúlyos
szemöldökrésszel ellátott, hagyományos
fa
szerkezetű,
kéttáblás,
hat
üvegszemes ablak kapott helyet. Az
udvari homlokzaton három egyenes
záródású ablaknyílás és egy ajtónyílás
látható, követve a szoba- konyha-kamra
elrendezést.
Az
utcai
homlokzat
sárgára, a vakolatdíszek és az udvari
homlokzat fehérre, a lábazat szürke
színre festett. A lakóház mögötti épület
udvari homlokzatán kör keresztmetszetű
oszlopokon nyugvó, íves tornác húzódik.
Kerítése szintén védett.
Az épületet az elmúlt években
példamutatóan
helyreállították,
folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

H13.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: PETŐFI SÁNDOR U.
HÁZSZÁM: 8.
HRSZ.: 302

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Petőfi Sándor utcára merőlegesen, az
utcavonaltól kissé beljebb, fésűs
beépítésben áll ez a cseréppel fedett,
nyeregtetős lakóház. Az épület utcai
oromzatát hangsúlyos vakolatkeret veszi
körbe, az oromzaton egy kör alakú
padlásszellőző
látható.
Az
utcai
homlokzaton
egy
egyszerű
vakolatkerettel
ellátott,
egyenes
záródású, hagyományos fa szerkezetű,
kéttáblás,
hat
üvegszemes
ablak
látható.
Az
udvari
homlokzaton
kosáríves záródású bejárati nyílásokat és
egy kisméretű, négyzetes ablakot
látunk.
A
homlokzatok
vakoltak,
dísztelenek, fehérre festettek. Az
épület vegyes falazatú kerítéslábazata
és pillérei, valamint kovácsoltvas
kerítéselemei szintén védettek.
Ajánlott az épület újravakolása és
festése,
valamint
a
folyamatos
állagvédelem, kiemelt figyelemmel az
épület kerítésére.

H14.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: PETŐFI SÁNDOR U.
HÁZSZÁM: 10
HRSZ.: 306

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Petőfi Sándor utcában, nagyméretű,
teleken, az utcavonaltól beljebb, a déli
telekhatáron áll ez a téglány alakú,
cserépfedésű lakóház. Az egykori kúriát
jelentősen átalakították, nyílászáróit
kicserélték,
egykori
homlokzati
kialakításáról csak a nyugati homlokzat
fehér színű vakolatpillérei tanúskodnak.
Az épület vakolt, a lábazat zöldre, a
homlokzatok halvány sárgára festettek.
A lakóház vörös terméskő kerítése, a
telken belüli támfala és a kert fás szárú
növényállománya szintén védettek.
Ajánlott a lábazat szürke színre festése.

H15.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: SZABADSÁG TÉR
HÁZSZÁM: 10.
HRSZ.: 318

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FELSŐÖRSI REFORMÁTUS PARÓKIA
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Szabadság téren áll az L alakú
református parókia 1904-ben épült
épülete, melyet 2010-ben teljes körűen
felújítottak.
Nyugati homlokzata
négytengelyes,
a
kis
kiülésű
középrizaliton két, a rizalit két oldalán
egy-egy
egyenes
záródású,
vakolatkeretelt, díszes kötény- és
szemöldökrésszel ellátott ablak látható.
A homlokzati vakolatdíszek klasszicizáló
stílusúak. Az épület egykori nyílászáróit
részben megtartották, részben pedig
rekonstruálták, a belső terek jelentősen
átalakultak. A homlokzatok vakoltak, a
nyugati
homlokzat
szürkére,
vakolatdíszei fehér színre festettek. Az
épület és a kerítés lábazatát vörös
terméskő burkolja, a kerítés és
kapuelemek fehérre festett fémből
készültek.
Az
épületet
példamutatóan
helyreállították,
folyamatos
állagmegőrzése ajánlott.

H16.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: SZABADSÁG TÉR
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 320
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: REFORMÁTUS TEMPLOM

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A Szabadság téren áll az 1887.
szeptember
29-én
felszentelt
református templom. Az egyhajós,
nyugati homlokzati tornyos, klasszicista
templomot a szentély felett kontyolt
nyeregtető fedi.
A vakolt, fehér
színűre festett épület egyenes záródású
apszisban végződik, a hajót félkör alakú
ablakok világítják meg.
A torony
tömege enyhén a homlokzati sík elé
ugrik. Az osztópárkányokkal tagolt
torony alsó részén az egyenes záródású,
aedicula-szerű keretezéssel ellátott
bejárati
kapu,
felette
félköríves
záródású ablak található. A gúlasisakos
torony felső részén a torony mind a
négy oldalát félköríves záródású ablakok
díszítik. A torony és a nyugati homlokzat
két oldalát vakolatpillérek díszítik,
melyek a torony felső részén jón
fejezettel ellátottak. Az épület vakolt,
a magas lábazat festetlen, a falmezők
fehérre festettek.
Az
épületet
példamutatóan
helyreállították,
folyamatos
állagmegőrzése ajánlott.

H17.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ALMÁDI UTCA
HÁZSZÁM: 4.
HRSZ.: 42

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT – SZILASI VAGY BÚZER KERESZT
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A Fő út és az Almádi utca
kereszteződésében áll ez az 1827-ben
állított műkő kereszt. A kereszten a
megfeszített Krisztus féldomborműve,
felette az INRI felirat látható. A
négyszögű talapzaton az írás teljes
szövege:
„Készíttetett 1857-ben Boldogult Buzer
Éva Oroszi Imre hitvösének áhéttatos
költségeivel”
Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi
határban” c. kiadvány – Dr. Körmendy
József

Ajánlott a kereszt állagvédelme, a
talapzat feliratának helyreállítása, az
építmény környezetének gondozása.

H18.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: BÁRÓKERT UTCA, FŐ U.
HÁZSZÁM: FŐ U. 21., BÁRÓKERT U. 1-13.
HRSZ.: 58/1; 64/1-4; 64/35-37.

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERÍTÉS
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A Bárókert utcától észak-nyugatra
elhelyezkedő telkeket az utca felől
határoló vörös terméskő kerítés
helytörténeti értéke miatt védett.

Ajánlott az építmény folyamatos
állagvédelme, a kerítés műszaki
állapotát veszélyeztető gyomnövényzet
eltávolítása.

H19.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 257
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: CSALÁDI KRIPTA

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A római katolikus temető déli részén áll
a négyzetes, sátortetős kripta. Az
épület három homlokzatán egyenes
záródású vakablak kapott helyet íves
falfülkében, déli homlokzatán nyílik a
formailag azonosan kialakított bejárata.
Az építmény vakolt.

Törekedni kell az építmény műszaki
állapotának
felülvizsgálatára,
a
szükséges
állagmegóvó
szerkezeti
helyreállítások
elvégzésére,
az
építmény folyamatos állagvédelmére, s
a csapadékvíz megfelelő elvezetésének
érdekében környezetének rendezésére.

H20.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 257

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A Római katolikus temetőben, a Keöves
család kriptájától nem messze áll a
szintén a családnak állított, kettős
tagolódású kereszt.
Felső része a karéjos szárakban végződő
kereszt, rajta a megfeszített Krisztus
szobra. Felette az I.N.R.I. felirat
olvasható.
A
kereszt
négyzetes
posztamensen áll, melyet íves párkány
zár le. A posztamensbe négyzetes
faltükör mélyed, melyen az alábbi
felirat olvasható:
„…Köves János/1872” Bővebb leírása:
„Keresztek a felsőörsi határban” c.
kiadvány – Dr. Körmendy József
Ajánlott
a
kereszt
folyamatos
állagvédelme,
az
építmény
környezetének gondozásása.

H21.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 257
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KEÖVES CSALÁD KRIPTA

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A római katolikus temetőben áll a
Keöves család négyzetes, kontyolt
nyeregtetős kriptája. Az épület egyenes
záródású
bejárati
nyílását
két
vakolatpillér keretezi. A pillérek mellet
két íves záródású falfülke látható. Az
épület vakolt, lábazat szürkére, a
falmezők fehérre festettek.

Ajánlott a lábazat csapadékvíz elleni
szigetelésének megoldása, az épület
folyamatos állagvédelme.

H22.
CÍM

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: BATTHYÁNY TÉR
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 290

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A Batthyány téren, a római katolikus
templomtól délre áll ez a hármasan
tagolt, 1921-ben állított műkő kereszt.
Felső része az egyenes szárakban
végződő kereszt, rajta a megfeszített
Krisztus rajta a megfeszített Krisztus,
felette az I.N. R. I felirat olvasható. A
kereszt tövében imádkozó Mária szobor
áll. A kereszt négyzetes posztamensen
áll, melynek oldalán az alábbi felirat
olvasható:„ FÖLTÁMADUNK!/Az 1914-18
világháboruban/
meghalt
felsőörsi
hősök/ emlékére …
Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi
határban” c. kiadvány – Dr. Körmendy
József
Ajánlott a kőanyag szennyeződésektől
való megtisztítása és a kereszt
folyamatos állagvédelme.

H23.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT – KISHEGYI UTCA
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1004/1
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A belterülettől délre áll ez a
nyeregtetős,
nádfedésű
présház.
Tetőidomát nagyméretű kémény töri át,
tetőtere beépített, íves tetőablakokat
helyeztek el rajta. Ablak- és ajtónyílása
délkeletre
nyílik,
a
nyílások
hagyományosan kisméretűek, egyenes
záródásúak. Az épület vakolt, fehérre
festett.
Az
oromdeszkák
zöldre
festettek. Az épülethez délnyugatról
kőből
épült,
földborításos
pince
csatlakozik. Az 1004/1 hrsz-ú telek
jelenleg gyepként hasznosított.
Ajánlott
az
épület
folyamatos
állagmegóvása.

H24.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT – PANORÁMA UTCA
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1056/A
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PINCE-PRÉSHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A belterülettől délre áll ez a
nyeregtetős, cserépfedésű, kisméretű
pince- présház. Bejárata a déli végfalon
nyílik, ajtaja egyszárnyú, fa szerkezetű.
A födém magasságában, a bejárati
nyílás
fölé
cserépfedésű
esővető
párkányt húztak, a párkány fölött az
oromzaton egyenes záródású ablaknyílás
látható. Az épület észak-nyugatra kőből
épült,
földborításos
pincében
folytatódik. A présház vakolt, fehérre
festett. Az 1056/A hrsz-ú ingatlan
gyepként hasznosított.
Az épület folyamatos állagmegóvása
ajánlott.

H25.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT – VINCELLÉR KÖZ
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1095/3/B
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PINCE

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A belterülettől délre áll ez a
nyeregtetős, helyi terméskőből épült,
nádfedésű, kisméretű présház.
Íves
záródású bejárati nyílása az északkeleti
végfalon nyílik, felette az oromzaton
kisméretű padlásszellőző látható.
A
pince ajtaja egyszárnyú, fa szerkezetű.
Az épület vakolt. Az épület az 1093
hrsz-ú útról közelíthető meg. A pince
körüli terület gyep művelés alatt áll.

Ajánlott az épület műszaki állapotának
felülvizsgálata, a szükséges állagmegóvó
szerkezeti helyreállítások elvégzése, a
pince újravakolása és festése, s a
nádtető újrarakása.

H26.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1149

– HATÁR UTCA

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
A belterülettől délre áll ez a
nyeregtetős, cserépfedésű, kisméretű
présház. Végfalait téglalépcsős oromzat
zárja le. Egyenes záródású bejárati
nyílása
a
déli
homlokzat
középtengelyében nyílik, kétoldalt egyegy kéttáblás, négy üvegszemes,
hagyományos fa szerkezetű ablak kapott
helyet. A pince ajtaja kétszárnyú, fa
szerkezetű, zöldre festett. Az épület
vakolt,
fehérre
festett,
egykori
homlokzati díszei elpusztultak, a
bejárati nyílást feltehetően két oldalról
egy-egy vakolatpillér, s a szemöldök
felett timpanon hangsúlyozta. Az épület
körüli telek szőlőként hasznosított.
Törekedni kell az épület műszaki
állapotának
felülvizsgálatára,
a
szükséges
állagmegóvó
szerkezeti
helyreállítások elvégzésére, a pince
újravakolására és festésére, s ezt
követően
az
épület
folyamatos
állagvédelmére.

H27.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT – CSÁRDA UTCA
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1234/1
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PINCE, PRÉSHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A belterülettől keletre áll ez a két
nyeregtetős
épületből
álló
épületegyüttes. A keleti, nádfedésű,
tetőtér-beépítéses
épület
kisebb,
téglány
alakú,
déli
végfala
vakolatkeretelt,
oromzatán
két
vakolatkeretelt padlásszellőző és két
négyzetes ablak látható. A nyugati,
tetőtérbeépítéses, cserépfedésű épület
nagyobb,
keleti
oldalhomlokzatát
nagyméretű üvegfelület töri át.
Az
épületegyüttes vakolt, a vakolatdíszek
fehérre, a falmezők okkersárgára
festettek.
Az
épületegyütteshez
északról
nagyméretű,
földborításos
pincék csatlakoznak.

A
vakolat
sérülései
miatt
az
épületegyüttes újravakolása és festése
ajánlott.

H28.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1286/6/A

– ÖREGHEGY, KOPÁCSI UTCA

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
A belterülettől keletre áll ez a
nyeregtetős, nádfedésű, nagyméretű
pince-présház. Tetőidomát nagyméretű,
íves fejezetű, vakolt kémény töri át,
tetőtere beépített, íves tetőablakot
helyeztek el rajta. Ajtó- és ablaknyílásai
keletre
nyílnak,
vakolatkereteltek,
ablakai hagyományosan kisméretűek,
egyenes záródásúak, bejárata íves
záródású.
Az
épület
vakolt,
a
vakolatkeretek fehérre, a falmezők
sárga színre festettek. A présház
tetősíkján túlnyúló északi oromfalon két
befalazott
padlásszellőző
fölött
vakolattáblán
az
1828-as évszám
olvasható, mely az építés évére utal.

Az épületet nemrégiben példamutató
módon
helyreállították,
folyamatos
állagmegóvása ajánlott.

H29.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ÖREGHEGY- ZÁRTKERT- KOPÁCSI UTCA
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1288/2
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ-PINCE, LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A belterülettől keletre áll ez a kontyolt
nyeregtetős, mesterséges pala fedésű,
nagyméretű, lakóház besorolású pinceprésház.
Tetőidomát
két
igen
nagyméretű, vakolt kémény töri át.
Ablaknyílásai
egyenes
záródásúak,
kéttáblásak, hat üvegszemesek, zöldre
festettek.
Egyenes
záródású,
kétszárnyú, fa szerkezetű ajtóval lezárt
bejárati nyílása az északi homlokzatról
nyílik. Az épület vakolt, a lábazat
szürkére, a falmezők fehér színre
festettek.
Az
épülettől
keletre
nagyméretű,
földborításos
pince
húzódik. Az épület helyi terméskő
támfalai
tájjellege
okán
szintén
megőrzésre érdemesek.

A
vakolat
sérülései
miatt
az
épületegyüttes
újravakolása
és
újrafestése
ajánlott.
Esetleges
felújításkor ajánlott továbbá az épület
pala fedésének cserépfedésre való
cserélése.

H30.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1428/A

– ALMÁDI ÚT

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ, PÜSPÖKI PINCÉSZET
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÜLETLEÍRÁS:
Szabálytalan alakú telken, szabadon áll
a nagyméretű, kétszintes, összetett
tetőidommal fedett, cseréphéjazású
püspöki présház és pince. Tetőidomát
négy nagy méretű, falazott, vakolt
kémény töri át. Nyílásai egyenes
záródásúak,
vakolatkeretetek,
homlokzata
halványsárga
színre
színezett.

Ajánlott
az
állagvédelme.

épület

folyamatos

H31.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT - FŐSZŐLLŐK
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1509
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÜLETLEÍRÁS:
A belterülettől északkeletre áll ez a
nyeregtetős, nádfedésű, nagyméretű,
kétszintes pince-présház. Tetőidomát
nagyméretű, vakolt kémény töri át.
Véghomlokzatai téglalépcsősek, a tető
síkja
fölé
emelkednek.
Déli,
vakolatkeretelt
homlokzatán,
az
emeleti szinten két egyenes záródású
ablak fölött díszes magyar címert
mintázó
vakolatdíszt
látunk.
A
földszinten egy ablak, s a nyugati oldal
tornácának íves nyílása kapott helyet.
Az
ablakok
vakolatkereteltek,
szemöldökpárkányuk fölött virágmintás
vakolatdísz látható, fa spaletta látható
előttük. A nyugati homlokzat mellett
íves-oszlopos tornác húzódik. Az épület
vakolt, a díszítések fehérre, a falmezők
szürke színre festettek. Melléképületei
szintén védettek.
Az épületet nemrégiben felújították,
folyamatos állagmegóvása ajánlott.
Ajánljuk a lábazat kőburkolatának
elbontását, s vakolás után sötét színre
való színezését.

H32.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1100/10

– EPERFA SOR

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT
JELENLEGI VÉDELEM: VAN
VÉDELEM: HELYI VÉDETT
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A belterülettől délre ez a hármasan
tagolt vöröskő kereszt.
Felső része a karéjos szárakban végződő
kereszt, rajta a megfeszített Krisztus
szobra. Felette az I.N.R.I felirat
olvasható. A kereszt tövében imádkozó
Mária szobor áll. A kereszt négyzetes
posztamensen áll. A posztamensbe
faltükör mélyed, melyen a felirat
töredékesen olvasható.
Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi
határban” c. kiadvány – Dr. Körmendy
József
Ajánljuk
a
kereszt
folyamatos
állagvédelmét, a posztamens feliratának
helyreállítását,
s
az
építmény
környezetének gondozását.

H33.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: KÜLTERÜLET – MISKE-TETŐ
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 082
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A belterülettől délre áll ez a kettős
tagolású, 1912-ben állított vöröskő
kereszt. Felső része karéjos szárakban
végződő kereszt, rajta a megfeszített
Krisztus szobra. A kereszt négyzetes
posztamensen
áll,
melyet
timpanonszerű párkány zár le. A
posztamensbe íves lezárású faltükör
mélyed, melyen az alábbi felirat
olvasható: „ V.Á./1912.”
Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi
határban” c. kiadvány – Dr. Körmendy
József
Ajánlott a kőanyag szennyeződésektől
való
megtisztítása,
az
építmény
környezetének rendezése, és a kereszt
folyamatos állagvédelme.

H34.
CÍM

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: KÜLTERÜLET – KÖVESKÚT-PUSZTA
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 0119/24
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:
A belterülettől nyugatra, egy idős hársfa
árnyékában áll ez a kettős tagolású,
műkő kereszt.
Felső része az egyenes szárakban
végződő kereszt, rajta a megfeszített
Krisztus szobra. A kereszt klasszicizáló
fejezettel
ellátott,
négyzetes
posztamensen áll. A posztamens alsó
részén az alábbi felirat olvasható:
„K.TOSKAN/VÖRÖS BERENY/1878”.
A felsőörsi keresztek közül egyedül ez, a
köveskútpusztai őrzi talapzatán a
kőfaragómester nevét, a készítés helyét
és idejét.
Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi
határban” c. kiadvány – Dr. Körmendy
József
Ajánljuk
a
kereszt
folyamatos
állagvédelmét,
a
kőanyag
szennyeződésektől való megtisztítását, s
az építmény környezetének gondozását.

