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Jászladány Nagyközség Helyi Építészeti értékeinek védelme érdekében
Képviselőtestületi rendeletet alkot, melyben elrendeli a nagyközség területén lévő értékek megóvását, kezelését. A rendelet mellékleteként, a rendelet alátámasztása érdekében az értékekről részletes vizsgálat készült,
melynek eredményei az alábbiakban láthatóak.
Minden érték külön adatlapot kapott, ezek kötelező adat és képi tartalma
a nagyközség polgármesteri hivatalának dolgozói, helytörténész és a Régió Kft közreműködésével kerültek kitöltésre.
Polgármesteri Hivatal részéről
Lakosság részéről (helytörténész)
Régió Kft részéről

Dankó István
Kun Szabolcs
Klein György
Klein Krisztina
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Jászladány Nagyközség Önkormányzata
28/2008. (XII. 15.) számú rendelete
a helyi építészeti értékek védelméről
(egységes szerkezetben)1
Jászladány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdése, valamint 16. § (1) bekezdése alapján a település történeti folytonosságát bizonyító, helyi építészeti értékeket hordozó és az itt élők önbecsülését, a nagyközség szeretetét elősegítő
településrészek, épületcsoportok, épületek, építmények, vagy azok egyes részeinek megőrzése érdekében a következő rendeletet alkotja:
A helyi építészeti értékek fogalma
1. §.
Helyi építészeti érték (továbbiakban: helyi érték) minden olyan építészeti, történeti, régészeti, néprajzi, termeléstörténeti, képzőművészeti, iparművészeti
szempontból jelentős egyedi vagy együttes alkotás, annak tartozékai és részei
(különösen épület, építmény, épületegyüttes, utca, vonalvezetés, városrész, kilátás, településkép), valamint az ezeket körülvevő építészeti környezete, ami nem
minősül műemléknek, műemlék jellegű, településképi jelentőségű értéknek vagy
műemléki környezetnek.
A rendelet hatálya
2. §.
(1) E rendeletet Jászladány Nagyközség Közigazgatási területén kell alkalmazni
és annak hatálya kiterjed minden, e rendelettel védetté nyilvánított helyi értékre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társulásra feltéve, hogy tulajdonában,
működtetésében, használatában, birtokában van helyi érték.
Értelmező rendelkezések
3. §.
(1) E rendelet alkalmazása során:
a) védett településszerkezet: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal;
b) védett településkarakter: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított a településépítészet jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak,
anyagainak, színvilágának együttese;
c) védett településkép: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított utcakép,
az épített és a táji környezet együttese. A védett településkép az épített és természetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, növényeket (kerteket), közterületi bútorzatot és burkolatokat. A védett településkép része lehet a terület (területrészek) használati módja;
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d) védett épület, építmény: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan
épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy műszaki-ipari-agrár szempontból jelentős alkotás. A védett épület, építmény minden
alkotórészét - ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemeket is,
továbbá esetenként a használat módját - védelem illeti. A rendelet alkalmazása
szempontjából védettnek minősülhet az a telek, annak használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll;
e) védett épületrész: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, portálja,
lépcsőháza, díszítményei, ill. különleges tartószerkezete;
f) védett műtárgy: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított, a d) és az e)
pontok alatt fel nem sorolt építmény, műtárgy - különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés;
g) 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, műszaki, természeti jellemzőit;
h) védett növényzet: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan, egyedi
növény vagy növényzetegyüttes (fasor, park), amely az adott településen jellegzetes, illetve az emberi környezet védelme, a hagyományos településkép megőrzése vagy várostörténeti, kulturális szempontból közérdek;
i) védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen
megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenést eredményez.
A helyi védelem irányítása
4. §.
(1) A településen a helyi védelmet a polgármester az építési hatóság közreműködésével irányítja.
(2) A helyi védelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról az építési
hatóság gondoskodik.
Védetté nyilvánítás és megszüntetés
5. §.
(1) A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére a Képviselőtestületnek az építési hatóság tesz javaslatot.
(2) A védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését bármely jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban
kezdeményezheti az építési hatóságnál, ill. ilyen kezdeményezést tehet az önkormányzat bármely szerve, vagy ennek belső szervezeti egysége, valamint a településrendezési terv, vagy önálló értékvizsgálat is.
(3) A védetté nyilvánításra, ill. a megszüntetésre vonatkozó döntés előkészítése
és a javaslat bizottság elé terjesztése az építési hatóság feladata.
(4) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a helyi érték megnevezését, pontos helyét, tulajdonosát, kezelőjét, használóját (a továbbiakban: tulajdonos) és annak véleményét,
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b) a védelem fajtáját és a védetté nyilvánítás vagy megszüntetése indokolását,
c) a védeni kívánt értékre vonatkozó térkép, terv és fotó dokumentációt,
d) az előzetes értékvizsgálatba esetlegesen bevont hatóságok (műemlékvédelem, természetvédelem, múzeum, stb.), valamint szakértők véleményét,
e) az építési hatóság véleményét.

6. §.
(1) A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő-testület
rendelettel dönt.
(2) A döntésről tájékoztatni kell az összes érintettet.
(3)2
A védett helyi értékek nyilvántartása
7. §.
(1) Az építési hatóság a helyi védelem alatt álló értékekről törzslapot készít és
nyilvántartást vezet.
(2) A törzslap az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a védett érték megnevezését, pontos helyét (helyiség, utca, helyrajzi szám)
és tulajdonosát,
b) a védelem fajtáját, a védetté nyilvánítás vagy a megszüntetés indokolását,
c) az értékeket bemutató térképet, terv- és fotóanyagot,
d) a védetté nyilvánítást vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet
számát,
e) a helyi értékek védelmére adott önkormányzati támogatás biztosításának időpontját, mértékét és rendeltetését,
f) a védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek jegyzékét (iktatószámát),
g) minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart.
8. §.
(1) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének a tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
(2) A helyi védettség fennállásának tényét az adott terület szabályozási tervében
fel kell tüntetni.
(3) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve szabályozási tervi bejegyzésről az építési
hatóság gondoskodik.
(4)3
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A védett építmény megjelölése
9. §.
4

(1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt - annak értékeit nem
sértő módon - az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni. A tábla formáját és méretét a rajta lévő szöveget ezen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Védett növényzet esetében az (1) bekezdésben meghatározott táblán a növény magyar és latin megnevezését is fel kell tüntetni.
(3) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - külön eljárás nélkül - a
polgármester gondoskodik.
(4) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.
(5) Védett utcakép, látvány esetén a védettség tényét az önkormányzat a környezethez igazodó, a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó táblával megjelölheti.
A védett érték használata, fenntartása
10. §.
(1) A tulajdonos köteles a helyileg védett építmény vagy épület karbantartásáról,
rendeltetésszerű használatáról gondoskodni és a védett érték állapotát a hatályos építési törvényben foglaltak szerint meghatározott módon és időszakonként
felülvizsgálni.
(2) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.
(3) A védett építmény vagy épület, terület fenntartásának költségei a tulajdonost
terhelik.
11. §.
(1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a tulajdonos kérelmére pályázat útján vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható. A
pályázatnak tartalmaznia kell:
a) 6a jogerős építési engedélyezési tervet, jogerős építési engedélyt és kiviteli tervet,
b) a kiviteli terv alapján készült tételes költségvetés,
c) a kivitelezés kezdő és befejező időpontját,
d) az igényelt támogatás összegét, vagy egyéb igényt,
e) nyilatkozatot arról, hogy köztartozása nincs, ill. arra, hogy amennyiben eltérő célra használja fel a támogatást, akkor az összeget visszatéríti,
f) az érdeklődőknek bemutatás esetleges vállalását
(2) Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése
érdekében végzett munkák költségvetése - illetve az elvégzett munkákról kiállított számlával - igazolt költségének a Képviselőtestület által meghatározott mértékéig terjedhet.
(3) A pályázatokat a tárgyévet megelőző év június 30-áig kell benyújtani. A pályázatok döntésre előkészítéséről az építési hatóság gondoskodik. A költségvetési koncepcióban, majd a költségvetésben dönt a Képviselőtestület az előirányzatról.
5
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(4) A pályázatok elbírálásáról a Képviselőtestület dönt. A döntésnek tartalmaznia
kell a támogatásban részesítettet megnevezését, a támogatás mértékét, a védett
érték és az azon végzett munkák megjelölését, és a munkák igazolt költségét.
(5) A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az
elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött szerződésben kell rögzíteni.
(6) A szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a jegyző feladata.
(7) Az (1) szerinti önkormányzati támogatás csak akkor nyújtható, ha:
a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt
neki felróható módon nem károsítja;
b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.
(8) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, ill. szabálytalanul végeztek építési
munkát. Ebben az esetben a támogatás visszafizetendő. E rendelkezés a szabálytalan beavatkozástól számított 5 évig érvényesítendő.
A helyileg védett értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására,
bővítésére és bontására vonatkozó általános előírások
12. §.
(1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használat.
(2) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban
kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat.
(3) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség ne akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezeknek az
épületeknek a mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az
eredeti szerkezet és belső értékek megtartásával kell megoldani.
(4) Védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája,
homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt
kompromisszum árán az a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi
épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
(5) Védett épület nem bontható el, csak abban az esetben, ha védettsége megszűnt.
7
(6) A R. 1. számú mellékletében szereplő, védettséget élvező épületek bontása
esetén, a védettség megszüntetését követően
a)
a bontás kérelmezője a bontási engedély kérelem dokumentáció részeként
köteles benyújtani az épület és a telek felmérési és fotódokumentációját,
b)
az épület és a telek felmérési és fotódokumentációjának a megyei levéltárban történő elhelyezéséről az építési hatóság gondoskodik.
8
(7) Védett növényzet kivágása csak a védelem megszűnését követően, illetve a
növényzet kipusztulása esetén, továbbá közvetlen élet- vagy balesetveszélyes
helyzet megszüntetése érdekében engedélyezhető. A védett növényzet kipusztulását kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni.
13. §
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(1) Az épületek felújítása, bővítése esetén a védett részértékeket meg kell őrizni,
esetleges bontás után az értékes részeket új épület létesítése esetén az épületbe
lehetőleg vissza kell építeni.
(2) Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, úgy az a bontás után a
meglévővel azonos, vagy ahhoz erősen hasonló párkány- és gerincmagasságú és
tetőhajlásszögű épülettel pótolható.
14. §.
(1) A helyileg védett területen meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét,
telekrendszerét, utca-vonalvezetését, beépítési vonalát. Új telek kialakítása,
vagy telek-átalakítás csak ezzel összhangban engedélyezhető.
(2) A védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes településkép, ill. utcakép egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetőleg kialakítani. E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája,
külső homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó
jelentőségű.
(3) A védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő hagyományos épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek
homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni.
(4) Különös gondot kell fordítani a védett területeken az egy-egy településrészre
jellemző hagyományos kerítésformák, jellegzetes melléképületek, építmények
megtartására.
(5) A védett területen a közterületek burkolatát és berendezését (utcabútorok,
világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók stb.) ezek megválasztását és az utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani.
(6) A védett terület hangulatához illeszkedően kell a szükséges műtárgyakat
megvalósítani (utak, átereszek, támfalak, közművek stb.)
Építésügyi hatóság engedélyével végezhető munkák, tevékenységek
15. §.
(1) A helyi védettség alá tartozó épületek, építmények esetében - a külön jogszabályban építési engedélyhez kötött tevékenységeken kívül - építésügyi hatósági engedély szükséges az alábbi esetekben:
a) épület építése, bontása, bővítése átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése,
elmozdítása.
b) épület külső és belső felújítása, színezése.
c) kerítés építése, bontása, átalakítása,
d) közterületről látható felületen (homlokzat, tető, kerítés, stb.) 1 m2-nél nagyobb kirakatszekrény, előtető, ernyőszerkezet, hirdetőberendezések, fényreklám, cég vagy címtábla létesítése átalakítása, megszüntetése,
d) közterületről látható felületen (homlokzat, tető, kerítés stb.) 1 m2-nél nagyobb
kirakatszekrény, előtető, ernyőszerkezet, hirdetőberendezések, fényreklám, cég
vagy címtábla létesítése átalakítása, megszüntetése.
e) telek kertészeti kiképzése, kerti építmények létesítése, átalakítása, megszüntetése,
f) tájrendezési vagy képző- és iparművészeti restaurálási továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármely módon érintő egyéb munkálatok illetőleg
épületkutatás (falkutatás) végzéséhez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkákra az építési és használatbavételi
engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
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16. §.
(1) Az építési engedély iránti kérelemhez az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló jogszabályban előírt mellékleteken kívül csatolni kell:
a) átalakítás esetén a jelenlegi állapotfelmérés rajzait,
b) homlokzatot érintő munkák esetében a színezésre vonatkozó javaslatot (színvázlatot),
c) belső dekoratív (ornamentális és figurális) falfestések esetében ezek színváltozatait,
d) a beavatkozás előtt, részletes fénykép-dokumentációt.
(2) Az építésügyi hatóság további mellékletek csatolását is előírhatja (pl.: a korábbi építészeti, képzőművészeti állapot és kiképzés előzetes feltárását, ezek
felmérését rajzi és fényképi dokumentálását).
(3) Az építésügyi hatóság meghatározhatja a mellékletek méretarányait.
17. §
(1) Az építésügyi hatóság az építési engedély kiadását megtagadhatja vagy feltételekhez kötheti, ha a tervezett építési munka:
a) területi védettség esetén a meglévő utcaszerkezet, építési vonal, telekosztás,
építmények tér- és tömegarányának, tetőformájának, párkány- és gerincmagasságának megváltoztatásával jár,
b) egyedi védettség esetén az épület építmény tömegének, homlokzatának, tetőzetének, homlokzati tagozatainak, díszítőelemeinek, burkolatának, tetőfelépítményeinek, kéményeinek, nyílászáró szerkezeteinek, valamint egyéb épülettartozékainak megváltoztatásával, eltávolításával vagy elbontásával jár,
c) a környezetbe nem illő építéstechnológia, homlokzatkiképzés és felületképzés
alkalmazását tervezi, és a védett érték megőrzését veszélyeztetné, jellegét hátrányosan megváltoztatná, vagy értékcsökkenését eredményezné.
(2) Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során:
a) meghatározhatja az épület tetőfedésének anyagát,
b) előírhatja a homlokzat kialakításának módját és színezését,
c) előírhatja az épülettartozékok és belsőépítészeti elemek (mennyezeti stukkók,
díszítőfesték, falburkolatok, padlóburkolatok, korlátok és rácsok, vasalatok, világítótestek, gépészeti berendezések, beépített bútorok) megőrzését,
d) korlátozhatja az építmények falán reklám felfestését, vagy reklámhordozó elhelyezését,
e) megtilthatja az építmények közterületről látható megjelenését kedvezőtlenül
befolyásoló gépészeti berendezések, antennák, légvezetékek, árnyékolók alkalmazását az ideiglenes, legfeljebb 30 napig elhelyezett berendezések kivételével.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. §
(1) A helyi építészeti értékek vizsgálatáról készült dokumentációk nem selejtezhető ügyiratok.
(2) Aki védett helyi értéket megsemmisít, megrongál, rendeltetéstől eltérően
használ, illetve az azzal összefüggésben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez - amennyiben cselekménye súlyosabbnak nem minősül -,
szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Aki a védett érték megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja azzal szemben
az önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője,
és a közterület felügyelő ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
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(4) E rendelet a kihirdetését követő 30. napján lép hatályba.
(5) E rendelet hatályba lépése után a rendezési tervek felülvizsgálatánál vagy
készítésénél kötelező munkarészként kell az építészeti értékvizsgálatot elkészíttetni.
(6) A 11. §-ban meghatározott pályázatok benyújtásának első határideje: 2009.
június 30.
9
(7) A helyi védettség alá tartozó épületek helyi értékek jegyzékét e rendelet 1.
sz. melléklete tartalmazza, az emlékművek, szobrok, feszületek felsorolását mint védett műtárgyak - e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
Jászladány, 2008. december 12.

Dankó István
polgármester

Lajkó Terézia
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2008. december 15. napján.
Lajkó Terézia
Jegyző
Egységes szerkezetbe foglalta 2014. július 11-én:
Lajkó Terézia
Jegyző

9

Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 22/2009. (VI. 28.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos
2009. 07. 01-től
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1. sz. melléklet10
Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

Védelem típusa

Adatfelvétel ideje

01
Polgármesteri Hivatal
3
Hősök tere 6.
Önkormányzati
Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal épülete a település központjában, a műemléki templom környezetében áll. Az épület téglalap alaprajzú, fsz + 1
emeletes. Az épület szimmetriát mutat; a homlokzati nyílászárók
arányosan kerültek kiosztásra. Az utcafronti homlokzaton szintenként 5-5 db 6-osztatú ablak látható; az ablakok feletti szemöldökök
egyszerűek. Az oldalsó homlokzaton 3-3 „ablakhely” található, az
emelten a középső ablak azonban hiányzik. Az épület külső homlokzata a közelmúltban került felújításra, a lábazat sötétebb színével elkülönül. A hivatal telke nincs kerítéssel elhatárolva az iskolától, így
jelentős a belső udvar. Az épület „főbejárata” az épületnek nem az
utcafronti oldalán van.
A helyi védelem az épület arányaira, a nyílászárókra, valamint a belső udvarra terjed ki. A telken található két másik épület (hivatali
ügyintézés működik ezen épületekben is) építészeti szempontból
nem értékes, a védelem ezen objektumokra nem terjed ki.
2009. május 26.

Alaptérkép kivonata

Fotó

10

Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 21/2012. (IX. 15.) rendelet 2.§-a, hatályos 2012.09.15-től
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

02
Általános iskola
23
Hősök tere 7.
Önkormányzat
Iskola

Védelem típusa
Adatfelvétel
ideje
Alaptérkép kivonata

védett épület
2009. május 26.

Az ún. templomi iskola épülete a műemléki templom szomszédságában áll. A harang-toronnyal rendelkező, egyébként földszintes épületet számos dísz ékesíti. A szimmetrikus épület utcafronti homlokzatának közepén lévő nyílászárók boltívesek, több-osztatúak (2x4+1), a
szélső ablakok szintén több-osztatúak (2x4); az ablakok feletti szemöldököket festéssel alakították ki.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

Védelem típusa
Adatfelvétel ideje
Alaptérkép kivonata

03
Tájház
2701
Hősök tere 11.
Önkormányzat
Tájház
A Tájház a műemléki védettségű templommal szemben, oldalhatáron álló régi parasztházban kapott helyet. Az épület téglalap alaprajzú, 3-as szimmetrikus utcafronti nyílászáróval. A lábazat kisméretű téglából rakott. Fehérre festett homlokzata
rossz állapotban van.
A nyeregtető fedése már nem az eredeti, jelenleg jellegtelen
szürke pala. Az épület homlokzatának rendbetétele, a nyílászárók korszerű, de fa alapanyagúra történő cseréje és a palatető
cserépre történő cseréje településképi szempontból indokolt.
védett épület
2009. május 26.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

Védelem típusa
Adatfelvétel ideje
Alaptérkép kivonata

04
Lakóház
1510
Alkotmány u. 2.
Magántulajdon
Lakóház
A 7-oszlopos tornácos ház oldalhatáron álló beépítésű az Alkotmány és Csárda utcák sarkán. Az oszlopok között téglából falazott mellvéd került kiépítésre két zöldre mázolt kiskapuval az udvar felé. A homlokzati nyílászárókra a 3-as
szám a jellemző, 2 x 3-as osztásúak az ablakok. Az épülethez tartozó portán kút és kiskert kapott helyet.
A településképi jelentőségű épület kiterjedt felújítást igényel, az épület homlokzata és az oszlopsor is helyrehozandó.
Az épület ablakai és ajtajai felújítandók vagy cserélendők az
épülethez illő anyagban és formában (fa). Az épület tetőfedése is átvizsgálandó, mivel a tetőszerkezet megroggyanásának látható jelei vannak.
védett épület
2009. május 26.

Fotó

-14-

Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

Védelem típusa
Adatfelvétel ideje
Alaptérkép kivonata

05
Mária Gyógyszertár
1510
Kossuth u. 87.
Magántulajdon
Gyógyszertár
A településközpontban épült a nagy tömegű gyógyszertár.
Az utcafronti homlokzat arányait tekintve szimmetrikus, de
a funkció miatti átalakítás során torzult az utcakép. Az épület homlokzatán lévő díszítések értéket képviselnek, ugyanakkor az időközben felkerült műanyag redőnyök, a gyógyszertár átalakított bejárata, illetve az utólagosan készített a
korábbitól eltérő részleges kő lábazati megoldás rontja az
összhatást.
A légkondicionáló berendezés kültéri egysége az épület oldalfalára került, de így is látható az utcáról. A tetőfedés állapota, anyaga elfogadható. Az épület arányainak megtartása, az utcafronti homlokzat „eredetihez” hasonló visszaállítása javasolt településképi szempontból; azaz a redőnyök
cseréje, a lábazat „összehangolása”; nyílászárók cseréje
esetén a fa anyag előnyben részesítése, a légkondicionáló
kültéri egységének „elrejtése”, a világos homlokzati szín
megtartása.
védett épület
2009. május 26.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

Védelem típusa
Adatfelvétel
ideje
Alaptérkép kivonata

06
Lakóház
1366-1367
Kossuth u. 127-129
Magántulajdon
Lakóház
Utcavonallal párhuzamos fekvésű, előkert nélküli ikerépület. Az utcafronti homlokzatot a szimmetria jellemzi, 3-as osztású ablakokból 8
db kapott helyett díszes szemöldök-kialakítással. A műanyag redőnyök rontják az épület képét, de a tetőfedés anyaga is megérett a
cserére. Az épület tömegét, beépítését és nyílásosztásait tekintve településképi jelentőségű. A műanyag redőnyök is eltávolítandók és helyette fa anyagból készült árnyékoló elhelyezése javasolt. A tetőfedés
cseréje esetén cserépfedés megválasztása lenne célszerű.
védett épület
2009. május 26.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

Védelem típusa
Adatfelvétel ideje
Alaptérkép kivonata

07
Lakóház
508
Kossuth u. 144.
Magántulajdon
Lakóház
A Kossuth utcai ház oldalhatáron álló, tornácos ház. Az utcafronti homlokzaton a 3-as szám a jellemző, a 3 ablak 2 x 3 osztású.
Az épület a szomszédos ingatlanokhoz képest kicsit nagyobb területen kapott helyet. A településképi jelentőséggel bíró ház széleskörű felújítást igényel. A homlokzat az épület egészén pereg,
sérültek a nyílászárókat kísérő díszek és szemöldökök, illetve
maguk a nyílászárók is erősen vetemednek. A gázvezeték bekötése tovább csúfítja az összképet. Felújítás esetén a hagyományos építőanyagokhoz és a földszínekhez javasolt ragaszkodni
(fa nyílászáró, fehér homlokzati szín, cserépfedés, barnára mázolt kerítés). A telket határoló kerítés is fontos megőrzendő elem
lett volna.
védett épület
2009. május 26.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

Védelem típusa
Adatfelvétel
ideje
Alaptérkép kivonata

08
Lakóház
2489
Kossuth u. 42.
Magántulajdon
Lakóház
Az épület oldalhatáron álló beépítésű, oszlopos tornácos ház. Az utcafronti homlokzatát 3 db 4-es osztású, díszített, Geréb-tokos ablak tagolja. Az épület nyeregtetős, palával fedve. A telket határoló kerítés
beton alapzatra készült, barnára mázolt léckerítés. A nyílásosztások
és a tornácok védelme javasolt. Az épület felújítása során a tetőfedés
anyagaként cserép javasolt, a homlokzat felújítása során világos, föld
színű festéket javasolt alkalmazni. Esetleges nyílászáró cserénél a fa
anyagot kell előnyben részesíteni, kerülendő a műanyag bárminemű
megjelenése a homlokzaton.
védett épület
2009. május 26.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Tulajdonviszony
Jelenlegi funkció
Leírás

Védelem típusa
Adatfelvétel
ideje
Alaptérkép kivonata

09
Lakóház
2383/1
Nagydabi u. 20.
Magántulajdon
Lakóház
Saroktelken lévő oldalhatáron álló beépítésű ház. Az utcafronti homlokzat 3-as osztású, amelyből a tornáchoz tartozó rész falazott, téglaburkolattal díszítve; illetve 2 db 3-as osztású, díszített, zöldre mázolt ablak kapott helyet. A lábazat téglaburkolattal lett kialakítva. A
tető nyeregtető palával fedve. A kerítés fa-keretes drótháló, meglehetősen rossz állapotban. Javasolt a homlokzat felújítása, világos festékszín megválasztásával. A palafedés cseréje cserépre is javítaná az
összképet. Az épülethez jobban illene egy szépen kivitelezett léckerítés a jelenlegi drótháló helyett. Az utcafronti nyílászárók megóvása
javasolt.
védett épület
2009. május 26.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Leírás

Védelem típusa

Adatfelvétel
ideje
Alaptérkép kivonata

10
Lakóházak
2900, 2901, 2902
Jókai utca 22-24-26
Mivel ezen falusi házak már jelentősen átépültek javasolt felmérést
készíteni az épületekről, az arányokról, a nyílásosztásokról, a felületképzésről, jellegről és amennyiben gazdaságosan nem „menthetők”
meg elbontásuk javasolt azzal a feltétellel, hogy csak olyan házakat
lehet felépíteni ezeken a telkeken, amelyek a felmérés során meghatározott feltételeknek (arányrendszer, jelleg stb.) eleget tesz.
A Jókai utcában megmaradt három egymás melletti parasztház településképi szempontból megőrzésre érdemes, annak ellenére, hogy
jelentősen átépültek már. A védelem az utcaképre, az épület arányaira, a nyílásosztásokra, a homlokzati díszekre vonatkozik.
2009. május 26.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Leírás

11
Lakóház
503
Kossuth Lajos utca 134.
A keretes díszes ablakok és a fa tornác még megmaradtak,
ezek esetleges felújítása eredetileg alkalmazott anyagokkal javasolt.

Védelem típusa
Adatfelvétel ideje
Alaptérkép kivonata

védett épületrész
2009. május 26.

Fotó
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Sorszám
Megnevezés
Hrsz
Utca, házszám
Leírás

Védelem típusa
Adatfelvétel ideje
Alaptérkép kivonata

12
Malom épület
748/3
Bem József utca 1.
1933-ban épült, a település legrégebbi ipari épülete. A szerkezet
érdekessége, hogy a két emeletet régi fa oszlop és fa gerendás
födém tartja. Technológiai berendezéseket, az idők folyamán már
felújították, kicserélték. Különlegességnek számít, hogy a malmot
még az I – II. világháború között a régi Ganz gyárban készült
eredeti elektromotor hajtja a mai napig.
védett épület
2009. május 26.

Fotó
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2. sz. melléklet11
Emlékművek, szobrok, feszületek – Védett műtárgyak

I. világháborús emlékmű
helye: Hősök tere 2 hrsz

II. világháborús emlékmű
helye: Hősök tere 2 hrsz

Lurdi kápolna
helye: Hősök tere 2 hrsz

Nepomuki Szent János
helye: Hősök tere 1 hrsz

11

Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 22/2009. (VI. 28.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos
2009. 07. 01-től
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Szent Flórián szobor
helye: Nagydabi utca 45. 2823 hrsz

Szent Vendel szobor
helye: Jókai utca 136 hrsz

Szent István szobor
helye: Kossuth Lajos utca 1764 hrsz

Jászok köve
helye: Hősök tere 7.23 hrsz
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Feszület a Jászladány – Jászkisér
közigazgatási határnál
3227. sz. ök. út

Feszület a Jászladány – Szászberek
közigazgatási határnál
3227. sz. ök. út

Feszület a Jászladány – Tiszasüly úton
a belterületi határ közelében
3226. sz. ök. út

Feszület a Jászladány – Tiszasüly
közigazgatási határnál
3226. sz. ök. út
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Feszület a Jókai utca végén
Jászladány, Jókai utca 0138 hrsz

Feszület
Dózsa Gy. – Nagytemető utca kereszteződés
helye: 559/1 és 293 hrsz

Feszület Jászkiséri utca végén
helye: Petőfi Sándor utca 1800 hrsz

Feszület
Besenyszögi – Nagytemető utca sarok
helye: Nagytemető utca 23. 245 hrsz
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Feszület Kossuth Lajos – Jászkiséri sarok
helye: Jászkiséri utca 1692 hrsz

Feszület Kossuth Lajos – Lehel utca sarok
helye: Kossuth L. u. 750/1 hrsz

Feszület Kossuth Lajos utca - Vasútállomás
helye: Kossuth Lajos utca 1765 hrsz

Feszület Újszászi – Vendel utca sarok
helye: Vendel utca 2705 hrsz
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Feszület a „Dabi” temetőben
helye: Nagytemető utca 143 hrsz

Feszület a „Dabi” temetőben
helye: Nagytemető utca 143 hrsz

Kálvária a „Dabi” temetőben
helye: Nagytemető utca 143 hrsz
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Feszület a „Dabi” temetőben
helye: Nagytemető utca 143 hrsz

Feszület a „Városi” temetőben
helye: Kiss József utca 691 hrsz
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3. melléklet 12
Jelölő tábla tulajdonságai:
Méret és tulajdonság meghatározások:
30 cm
• A tábla átmérője:
• A tábla feliratának betűtípusa és be- Arial betűtípus 4 cm magasságban, a táblába
égetve
tűmérete:
Akácfa időtálló páccal ellátva
• A tábla anyaga és színe:

12
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