
1. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelet 
 

A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke 

 

1. fejezet 
A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti elemek jegyzéke 
 

 cím, helyrajzi szám védettség kép 
1. Tarcsapuszta 

(077/3 hrsz.)  
gazdasági 
épület 
 

 
2. Tarcsapuszta 

(075/16 hrsz.) 
gazdasági 
épület 
 

 
3. Tarcsapuszta 

(069/14 hrsz.) 
irodaépület 

 
4. Templom tér 3. 

(267 hrsz.) 
volt 
iskolaépület 
/művelődési 
ház/ 
 

 
5. Templom tér 5. 

(267 hrsz.) 
volt 
iskolaépület 
/hivatal/ 
 

 
6. Templom tér 2. 

(262/3 hrsz.) 
paplak 

 



7. Munkácsy Mihály utca 
(121 hrsz.) 

református 
templom 

 
8. Munkácsy Mihály utca 22/a. 

(122/1 hrsz.) 
református 
paplak 

 
9. 
 
 

Munkácsy Mihály utca 17. 
(369 hrsz.) 

üzlet 

 
10. Munkácsy Mihály utca 5. 

(380 hrsz.) 
pajtaépület 

 

 
11. Munkácsy Mihály utca 1-3. 

(122/1 hrsz.) 
szociális otthon 

 
12. Munkácsy Mihály utca 2. 

(651/1 hrsz.) 
kerítés 

 



13. 
 
 
 

Pécsi utca 5.  
(641 hrsz.)  

lakóépület 
 

 
14. Pécsi utca 9.  

(643 hrsz.)  
lakóépület 
 

 
15. Pécsi utca  

(712/1 hrsz.)  
malomépület 

 
16. Erzsébet utca 1. 

(598 hrsz.) 
középiskola, 
pince 

 
17. Erzsébet utca 2. 

(397/4 hrsz.) 
lakóépület 

 
18. Erzsébet utca11/2. 

(586/2 hrsz.) 
lakóépület 

 
19. Erzsébet utca 14. 

(411 hrsz.) 
lakóépület, 
kerítés 

 



20. Erzsébet utca 48. 
(498 hrsz.) 

lakóépület 

 
21. Erzsébet utca 52. 

(500 hrsz.) 
lakóépület 

 
22. Széchenyi István utca 8. 

(421/2 hrsz.) 
gazdasági 
épület 

 
23. Rákóczi Ferenc utca 45. 

(358/1 hrsz.) 
lakóépület 

 
24. Rákóczi Ferenc utca 41. 

(354 hrsz.) 
lakóépület 

 
25. Rákóczi Ferenc utca 33. 

(346 hrsz.) 
lakó- 
gazdasági 
épület, 
kerítés 

 
26. Rákóczi Ferenc utca 17. 

(320 hrsz.) 
lakóépület 

 



27. Rákóczi Ferenc utca 9. 
(312 hrsz.) 

lakóépület 

 
28. Rákóczi Ferenc utca 7. 

(309 hrsz.) 
gazdasági 
épület 

 
29. Rákóczi Ferenc utca 1. 

(301 hrsz.) 
gazdasági 
épület 

 
30. Arany János utca 14. 

(315 hrsz.) 
lakóépület 

 
31. Arany János utca 32. 

(347 hrsz.) 
gazdasági 
épület 

 
32. Arany János utca 34. 

(348 hrsz.) 
lakó-gazdasági 
épületek, 
kerítés 

 
33. Hunyadi János utca 

(917/16 hrsz.) 
vasúti váltóház 
épülete 

 



34. Hunyadi János utca 
(917/16 hrsz.) 

vasútállomás 

 
35. Hunyadi János utca 33. 

(917/7 hrsz.) 
lakóépület 

 
36. Árpád utca 2. 

(456/1 hrsz.) 
lakóépület 

 
37. Szent István utca 28. 

(569 hrsz.) 
góré 

 
38. Szent István utca 6. 

(592 hrsz.) 
lakóépület, 
kerítés 

 
39. Szent István utca 11. 

(625 hrsz.) 
lakóépület 

 
40. Zrínyi utca 3. 

(618 hrsz.) 
lakóépület 

 



41. Attila utca 2. 
(658 hrsz.) 

lakóépület 

 
42. Attila utca 4. 

(659/1 hrsz.) 
lakóépület 

 
43. Attila utca 10. 

(694 hrsz.) 
lakóépület 

 
44. Attila utca 37. 

(189/1 hrsz.) 
lakóépület 

 
45. Szőlőhegy  

(2071 hrsz.) 
pinceépület 

 
46. Szőlőhegy  

(2046 hrsz.) 
pinceépület 

 
47. Szőlőhegy  

(2047 hrsz.) 
pinceépület 

 



48. Szőlőhegy  
(2123 hrsz.) 

közösségi 
pinceépület 

 
49. Szőlőhegy  

(2154/1 hrsz.) 
pinceépület 

 
50. Szőlőhegy  

(2173/1 hrsz.) 
pinceépület 

 
51. temető 

(0197/3 hrsz.) 
ravatalozó 

 
52. Szőlőhegy  

(2136/2 hrsz.) 
kereszt 

 
53. Erzsébet utca 

(508/2 hrsz.) 
kereszt 

 



54. Széchenyi István utca 
(423/2 hrsz.) 

kereszt 

 
55. Munkácsy Mihály utca 

(0208/25) hrsz. 
kereszt 

 
56. Urbach tér 

(152/45 hrsz.) 
forradalmi 
emlékmű 

 
57. Pécsi utca 

(152/44 hrsz.) 
városavatás 
emlékmű 

 
58. Pécsi utca 

(637/2 hrsz.) 
I.világháborús 
emlékmű 

 
59. Pécsi utca 

(637/3 hrsz.) 
II.világháborús 
emlékmű 

 
60. Pécsi utca 

(724/40 hrsz.) 
? kút 

 
 
 


