2.melléklet a 14/2018.(VI.29) önkormányzati rendelethez

S.sz.

Érték megnevezése

Helyi egyedi védett értékek jegyzéke
Védelmi
Cím
Hrsz.
kategória

1. Feszület

Széchenyi - Bartók Béla utca
427/2 H4
kereszteződésben

2. Luther szobor

Bartók Béla utca

1

H4

3. Lakóház

Bartók Béla u. 4.

472

H1

4. Lakóház

Bartók Béla u. 12.

468

H1

5. Lakóház

Bartók Béla u. 16.

466

H2

6. Lakóház

Bartók Béla u. 19.

437

H1

7. Lakóház

Bartók Béla u. 21.

438

H2

8. Polgármesteri Hivatal

Bartók Béla u. 38.

221

H2

9. Köztéri szökőkút

Művelődési háznál

297/2 H4

10. Lakóház

Bartók Béla utca 47.

304

H1

11. Evangélikus templom

Bartók Béla utca

1

H2

198

H2

629

H3

12. Katolikus templom

13. Kerítés és kapuzat

Petőfi u. 17.

Fotó
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14. Múzeum

Petőfi u. 20.

191

H1

15. Lakóház

Petőfi u. 37.

602

H1

16. Lakóház

Petőfi u. 44.

212

H1

17. Idősek otthona ???

Petőfi u. 48.

224

H1

18. Lakóház

Petőfi u. 49.

593/1,
593/2, H1
593/3

19. Lakóház

Petőfi u. 55.

593/2 H2

20. Lakóház

Petőfi u. 59.

588/1 H1

21. Vendéglő

Ady Endre utca 9.

322

H1

22. Lakóház

Ady Endre u. 12.

274

H1

23. Szénsavgyári munkások Carl Von Linde út

091/6 H4

24. Pieta

Vörösmarty utca

726

H4

25. Lakóház

Vörösmarty u. 11.

717

H1

26. Lakóház

Vörösmarty u. 22.

676

H1

27. Lakóház

Vörösmarty u. 26.

680

H1

28. Mázsálóház

Vörösmarty u.

2

H2
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29. volt Kultúrház

Gyár köz u. 4.

741/2 H2

30. Kapuzat

Gyár köz 10.

733

H3

31. Sajtgyári kastély

Gyár köz 10.

730

H2

32. Lakóház

Csánigi utca 15.

164

H1

33. Lakóház

Kőris u. 38.

935/27 H1

34. Stauffer sírkert

Temető

0 52

H4

35. Radó sírkert

Temető

0 52

H4

3. melléklet a 14/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
településképi bejelentési eljáráshoz
A bejelentő
neve
címe
telefonszáma
e-mail címe
A tevékenységgel érintett ingatlan
címe
helyrajzi száma
A tervezett tevékenység tárgya, megnevezése
Ideiglenes tevékenység esetén
a tevékenység kezdete
a tevékenység vége
A kérelem kötelező mellékleteinek felsorolása
rövid leírás (műszaki leírás)
fotó a tevékenységgel érintett terület, épület, épületrész jelenlegi
állapotáról

oldal
db

A kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció mellékleteinek felsorolása
igen (db)/nem
helyszínrajz
utcaképi vázlat
színterv
látványterv
homlokzat
alaprajz
egyéb:
Dátum:

.....................................................................
aláírás
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Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése
Településképi szempontból meghatározó beépítésre szánt területek
Településrész (karakter)
megnevezése

Előírások közterületekre és
köztulajdonban álló
ingatlanokra vonatkozóan

Előírások
magánterületekre
vonatkozóan

kizárólag utcabútor
igénybevételével lehet

nem megengedett

Kertvárosias településrész

nem megengedett

nem megengedett

Kialakulóban lévő kertvárosias
településrész

nem megengedett

nem megengedett

Ipari területek

kizárólag utcabútor
igénybevételével lehet

nem megengedett

Kialakuló ipari területek

kizárólag utcabútor
igénybevételével lehet

Kialakult településrész

nem megengedett

Településképi szempontból meghatározó beépítésre nem szánt területek
Településrész (karakter)
megnevezése

Előírások közterületekre és
köztulajdonban álló
ingatlanokra vonatkozóan

Előírások
magánterületekre
vonatkozóan

kizárólag utcabútor
igénybevételével lehet

-

Táj- és természetvédelmi területek

nem megengedett

nem megengedett

Helyi közlekedési területek

nem megengedett

nem megengedett

kizárólag utcabútor
igénybevételével lehet

.

Városi zöldfelületek

Országos közlekedési területek

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Feszület

H4

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Széchenyi - Bartók Béla utca 427/2
kereszteződésben

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

-

Leírás:
Út menti feszület.
A feszület úthálózat fejlesztés miatt áthelyezésre került, egyidejű felújítás mellett. Az alapzaton lévő tábla felirata szerint
állíttatta Lukács Mihály és neje Kóbor Mária 1916-ban.
Értékes részletek / értékelés:
- klasszikus kompozíciójú műkő feszület;
- kovácsoltvas jellegű kerítés.

Helyi védelem mértéke:
- meglévő kompozíció megőrzése;
- évelő ágyással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki
hagyományos módon a feszület környezete.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Luther szobor

H4

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla utca

1

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.06.01.

-

Leírás:
Bronz mellszobor mészkő talapzaton Luther Márton 1483-1546 felirattal. A kompozíció részét képező kőtáblán Luther 95 tétele
olvasható.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú, értékes kompozíció, mely jó - meglévő kompozíció megőrzése.
állapotban található.

Helyszínrajzi részlet:

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla u. 4.

472

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt
homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel. Jó állapotú épület.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- míves kidolgozású, jellegzetes fa ablakok
- Eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzat, nyílásrend. Csak
- jó ritmusú homlokzat;
az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be.
- fésűs beépítési módhoz illeszkedő kerítés és - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
kiskapu;
megegyező színben és textúrában.
- utcaképet gazdagító növényzet az előkertben. - Az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla u. 12.

468

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes, “L” alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel, csatlakozó
melléképülettel. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti arányú nyílászárók kedvezőtlen hatást keltő utólagosan elhelyezett
műanyag redőnyökkel, cserépfedéssel. Jó állapotú épület.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó ritmusú homlokzat;
- eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend. Csak
- utcaképbe illeszkedő tetőforma és héjalás.
az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- homlokzatfelújítás (utólagos hőszigetelés) esetén a vakolt redőnytok
alkalmazandó;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla u. 16.

466

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes kontyolt tetős lakóház, csatlakozó melléképülettel.
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes, “L” alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel. Egyszerű vakolt
homlokzat, eredeti fa nyílászárók építési kornak megfelelő színezéssel, cserépfedéssel. Jó állapotú épület.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- míves kidolgozású, jellegzetes fa ablakok;
- a lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata
- jó ritmusú homlokzat;
változatlanul megőrzendő. Csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró
- utcaképbe illeszkedő falazott kerítés.
építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- csak a hátsó gazdasági szárny bontása, átépítése, bővítése
megengedett;
- utólagos homlokzati hőszigetelés az utcafronton nem megengedett.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla u. 19.

437

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes, “L” alakú épület, utcára merőleges tetőgerinccel, a középtengelyben díszes pártázattal. Egyszerű
vakolt homlokzat, részben megőrzött fa nyílászárókkal, cserépfedéssel. Felújított állapotú.
Értékes részletek / értékelés:
- utcaképbe illeszkedő tetőforma, tömeg
héjalás;
- jó ritmusú homlokzat;
- egyedi tetődíszek és pártázat.

Helyi védelem mértéke:
- az épület közterületek felőli tömege, homlokzata és anyaghasználata
változatlanul megőrzendő;
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában.
Fénykép / alaprajzi vázlat:

és

Helyszínrajzi részlet:

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla u. 21.

438

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

-

Leírás:
Földszintes kontyolt tetős lakóház, “lopott” tornáccal.
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, oromzatos kialakítással, téglalap
alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti arányokat őrző fa nyílászárókkal, cserépfedéssel. Jó állapotú épület.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú utcai homlokzat, cserépfedésű húzott - a lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata
oszloppárkánnyal;
változatlanul megőrzendő;
- az épület középső traktusában megőrzött - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
“lopott” tornác;
- fésűs beépítési módhoz illeszkedő kerítés és megegyező színben és textúrában;
- az épület bővítése, átalakítása a tornácon túli részeket érintően
kiskapu.
lehetséges.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Polgármesteri Hivatal

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla u. 38.

221

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.
Leírás:
Földszintes, téglalap alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel. Egyszerű vakolt homlokzat lábazattal,
cserépfedéssel.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú épület, tömeg és nyílászárók - A középület tömege, homlokzata és anyaghasználata változatlanul
kiosztása;
megőrzendő;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma.
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Köztéri szökőkút

H4

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Művelődési háznál

297/2

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.

-

Leírás:
Térplasztika.
Köztéri szökőkút.
Állíttatta: Répcelak Város Önkormányzata ….-ben.
Értékes részletek / értékelés:

-

Helyi védelem mértéke:
- teljes körű védelem;
- eredeti formájában megőrzendő.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla utca 47.

304

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.
Leírás:

Értékes részletek / értékelés:

Helyi védelem mértéke:

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Evangélikus templom

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bartók Béla utca

1

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.

#

Leírás:
Egytornyos karzatos csarnoktemplom historikus jegyekkel.
Építése 1869-ben kezdődött Geschrey Lajos Sárvár építőmester tervei alapján. Felszentelés éve: 1870. november 13.
A nyeregtetővel zárt csarnoktérből kiugróan a nyugati bejáratot is magában foglaló tornyot építettek, karcsú geometrikus
toronysisakkal. A szimmetrikus nyugati homlokzaton a nyílások és falfülkék, valamint a kis fiatornyok a gótika hatására utalnak.
A toronysisak alatt óraművet is elhelyeztek.
Értékes részletek / értékelés:

-

Helyi védelem mértéke:
- teljes körű védelem.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Katolikus templom

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

198

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.
Leírás:
Titulusa: Szent István király
Építése 1999-ben kezdődött Rónai Károly építészmérnök tervei alapján. Felszentelés éve: 2004. november 7.
Az összetett alaprajzú és tömegű modern kori templom nyolcszögletű csarnoktérből és a karcsú toronnyal összekötő
nyeregtetős nyaktagból áll. A templom tömegére nyílászáróinak megformálására a négyszög, nyolcszög és a 45 fokos szögek
alkalmazása jellemző. A vakolt homlokzatokat eltérően színezett keretezés gazdagítja. A toronysisak alatt óraművet is
elhelyeztek.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- teljes körű védelem.

Helyszínrajzi részlet:

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Kerítés és kapuzat

H3

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Petőfi u. 17.

629

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

-

Leírás:
Falazott kerítés és kapupillérek helyszíni műkő fedlappal, díszített acél kapukkal. Állapota kielégítő.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- utcaképbe illeszkedő arányú és felületképzésű - változatlan formában megőrzendő.
részletek.

Helyszínrajzi részlet:

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Múzeum

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Petőfi u. 20.

191

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt
homlokzat, három ablakos kialakítással, cserépfedéssel. Felújított épület.
Értékes részletek / értékelés:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma.

Helyszínrajzi részlet:

Helyi védelem mértéke:
- a épület tömege, homlokzata és anyaghasználata változatlanul
megőrzendő;
- tetőfedésre a kerámia tetőcserép megtartandó;
- az utcafronti homlokzat nyílásméretei keretezéssel optikailag
megnagyobbítandók.
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Petőfi u. 37.

602

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes, “L” alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel, csatlakozó
melléképülettel. Egyszerű vakolt homlokzat.
Értékes részletek / értékelés:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma.

Helyszínrajzi részlet:

Helyi védelem mértéke:
- a lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata a
műanyag ablakok kivételével megőrzendő;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- Az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő.
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Petőfi u. 44.

212

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes, téglalap alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel. Egyszerű vakolt homlokzat, cserépfedéssel. A
főhomlokzatra gázkonvektor égéstermék kivezetők kerültek és az ablakokat műanyag ablakra és redőnyre cserélték.
Értékes részletek / értékelés:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma.

Helyszínrajzi részlet:

Helyi védelem mértéke:
- eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend;
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- homlokzatfelújítás (utólagos hőszigetelés) esetén a vakolt redőnytok
alkalmazandó;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő.
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház ? Idősek otthona?

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Petőfi u. 48.

224

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.
Leírás:
Földszintes, téglalap alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel, középrizalitos tagolással. Vakolt homlokzat, húzott
párkánnyal, cserépfedéssel.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú épület, tömeg és nyílászárók - a középület tömege, homlokzata és anyaghasználata változatlanul
kiosztása;
megőrzendő;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma.
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az áttört alacsony kerítés megtartandó.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Petőfi u. 49.

593/1, 593/2, 593/3

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes, “L” alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel, csatlakozó
melléképülettel. Egyszerű vakolt homlokzat.
Értékes részletek / értékelés:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma.

Helyszínrajzi részlet:

Helyi védelem mértéke:
- a lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata
változatlanul megőrzendő;
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő.
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Petőfi u. 55.

593/2

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Mívesen díszített
vakolt homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, zsalugáterekkel, cserépfedéssel. Felújításra szoruló épület.
Az utcafronti falazott kerítés a fa kapuval védelemre érdemes.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- utcafronti homlokzat, kerítés az összes - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzat és nyílásrend;
- az eredeti fa nyílászárók felújítandók, megtartandók;
részletét beleértve.
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- a vakolatdísszel ellátott homlokzatok utólagos hőszigeteléssel nem
takarhatók el;
- az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Petőfi u. 59.

588/1

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Előkert nélkül az utcavonalra épített, földszintes, “L” alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel, átépített utcai vakolt
homlokzattal. Az eredeti álló arányú nyílászárók helyett fekvő arányú ablakokat építettek be, rejtett redőnytokkal. A
főhomlokzatra gázkonvektor égéstermék kivezetők kerültek. Felújításra és rekonstrukcióra szoruló épület.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- eredeti állapotában visszaállítandó a vakolt főhomlokzat nyílásrendje
- további falkutatásra okot adó pilaszteres ívelt - a városban található mintákkal megegyező fa nyílászárók építhetők be;
- homlokzatfelújítás (utólagos hőszigetelés) esetén a vakolt redőnytok
“falfülkés” oldalhomlokzat;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma és héjalás.
alkalmazandó;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő;
- az oldalhomlokzat levéltári és falkutatása ajánlott.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Vendéglő

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Ady Endre utca 9.

322

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.
Leírás:
Földszintes, “L” alakú épület saroktelken, jellegzetes pártázattal. Egyszerű vakolt homlokzat, részben megőrzött fa
nyílászárókkal, cserépfedéssel. Állapota kielégítő.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- vakolt homlokzat, lábazattal és húzott - az épület közterületek felőli tömege, homlokzata és anyaghasználata
párkánnyal;
változatlanul megőrzendő;
- eredeti, jó arányú fa ablakok;
- eredeti állapotában visszaállítandó a vakolt főhomlokzat nyílásrendje;
- sarokhomlokzaton kialakított pártázat;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
- épület előtti hagyományos gesztenyesor.
megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Ady Endre u. 12.

274

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes, összetett alaprajzú épület előkerttel, csatlakozó melléképülettel. Egyszerű vakolt homlokzat, fa nyílászárókkal,
cserépfedéssel. Állapota kielégítő.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- utcafronti homlokzat, kerítés az összes - A lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata
részletét beleértve,
változatlanul megőrzendő;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma, tömeg és - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
héjalás.
megegyező színben és textúrában;
- csak a hátsó szárny bontása, átépítése, bővítése megengedett.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Szénsavgyári munkások

H4

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Külterület

Carl Von Linde út

091/6

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.

-

Leírás:
Női és férfi szénsavgyári munkást ábrázoló műkő szobrok szocialista realizmus stílusban. Keletkezési éve: 1960 ?
A szobrokon mohás telepedések láthatók.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- a képzőművészet egyik jellegzetes korszakát - meglévő kompozíció megőrzése.
képviselő műalkotások.

Helyszínrajzi részlet:

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Pieta

H4

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Vörösmarty utca

726

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

-

Leírás:
Út menti kőkereszt.
Jelenlegi állapot klasszikus tematikájú, de egyedi arányrendszerű Pieta szobor. A figurális alakok erodált állapotúak,
restaurálásra szorulnak.
Értékes részletek / értékelés:
- finom kidolgozottságú szobor alakok.

Helyi védelem mértéke:
- meglévő kompozíció megőrzése;
- környezetének fásítása;
- virágágyás készítése, gondozása.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Vörösmarty u. 11.

717

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes, “L” alakú épület előkerttel, csatlakozó melléképülettel. Egyszerű vakolt homlokzat, fa nyílászárókkal,
cserépfedéssel. Felújított épület.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- utcafronti homlokzat, kerítés az összes - a lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata
részletét beleértve;
változatlanul megőrzendő;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma és héjalás.
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- csak a hátsó szárny bontása, átépítése, bővítése megengedett.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Vörösmarty u. 22.

676

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, fa nyílászárókkal,
cserépfedéssel. Állapota kielégítő.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- eredeti állapotában visszaállítandó a vakolt főhomlokzat nyílásrendje;
- további falkutatásra okot adó pilaszteres ívelt - a városban található mintákkal megegyező fa nyílászárók építhetők be;
- homlokzatfelújítás (utólagos hőszigetelés) esetén a vakolt redőnytok
“falfülkés” oldalhomlokzat;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma és héjalás.
alkalmazandó;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő;
- az oldalhomlokzat levéltári és falkutatása ajánlott.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Vörösmarty u. 26.

680

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, csatlakozó melléképülettel. Míves vakolatdíszes
homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel. Jó állapotú épület.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- utcafronti homlokzat, kerítés az összes - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzat, nyílásrend;
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
részletét beleértve.
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Mázsálóház ???

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Külterület

Vörösmarty u.

02

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Szabadon álló

Leírás:
Nyeregtetős, földszintes épület.
Egykori mázsálóház szoba, konyhás lakással. A város keleti kapujában található. Felújításra szorul.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- kis léptéke ellenére értékes részletek (ácsolt - Teljes védelem, mely a rendeltetésre nem vonatkozik.
oromzat, bolthajtás, arányos ablakok).

Helyszínrajzi részlet:

#

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

volt Kultúrház

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Gyár köz u. 4.

741/2

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes középület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, fa nyílászárókkal,
cserépfedéssel. Állapota kielégítő.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény, - az épület tömege, homlokzata, ablakainak aránya, ritmusa, valamint
díszes oromzatokkal;
anyaghasználata változatlanul megőrzendő;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma és héjalás.
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet:

#

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Kapuzat

H3

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Gyár köz 10.

733

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.
Leírás:
Beton pillérekkel gyámolított kovácsolt jellegű kapumezőkkel kialakított kapuzat. Állapota kielégítő.
Értékes részletek / értékelés:
- szép arányú kovácsoltvas kapuszárnyak.

Helyi védelem mértéke:
- változatlan formában megőrzendő.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Sajtgyári kastély

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Gyár köz 10.

730

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.

Szabadon álló

Leírás:
A kétszintes főépület keresztházas tömegéhez szorosan kapcsolódó egyszintes toldalékok alakítják ki az épület megjelenését,
melyet cserépfedésű összetett magastető zár. A historikus díszítésű vakolt homlokzatot osztópárkányok közé fogott arányos
faablakok tagolják. Felújításra és rekonstrukcióra szorul. A tetőfelépítményen számos falazott kémény látható, de még egy
deszka kürtő is fennmaradt.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú főépület, tömeg és tetőfelépítmény, - teljes védelem;
- felújítás, átépítés rendeltetésváltást megelőzően tudományos kutatás
díszes oromzatokkal;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma és héjalás.
ajánlott;
- a rekonstrukció során a kastély méltó környezetét meg kell teremteni
és legalább áttört kerítéssel, növényzettel le kell határolni.
Helyszínrajzi részlet:

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Csánigi utca 15.

164

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.05.16.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes, “L” alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti fa nyílászárók
építési kornak megfelelő színezéssel, cserépfedéssel.
Értékes részletek / értékelés:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma.

Helyi védelem mértéke:
- a lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata
változatlanul megőrzendő;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Kőris u. 38.

935/27

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2017.04.26.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Modern tetőtér beépítéses lakóház, utcával párhuzamos gerincű magastetővel, udvari szárnnyal.
Vakolat díszítéssel és színezéssel arányosan tagolt homlokzat.
Értékes részletek / értékelés:
- arányos tömeg és homlokzat;
- utcaképbe illeszkedő kerítés;
- előkertben gazdag növényzet.

Helyi védelem mértéke:
- eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzat, nyílásrend;
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

#

#

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Stauffer sírkert

H4

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Temető

052

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.03.21.
Leírás:

Értékes részletek / értékelés:

Helyi védelem mértéke:

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

-

#

#

-

3. függelék

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Répcelak

Radó sírkert

H4

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Temető

052

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.03.21.
Leírás:

Értékes részletek / értékelés:

Helyi védelem mértéke:

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

-

#

#

-

