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Lőrinci város településképnek védelméről szóló 23/2017. (xii.13.) önk. rendeletének
eseti módosítása

1.

Bevezető, a módosítás szükségességének alátámasztása

Lőrinci Város Képviselő-testülete a településkép védelméről szól rendelet módosításáról döntött. A
módosítás célja a helyi területi és egyedi védelem meghatározása, illetve a településkép-védelmi
tájékoztatás és szakmai konzultáció önkormányzati településkép-érvényesítési eszköz bevezetése.
A helyi védelemi elemek meghatározásához a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TR.) 23/B. § - a
szerinti értékvizsgálat készült.
Az értékvizsgálat a mellékletben található.
„TR. 23/B. § * (1) A településképi rendelet 23/A. § (2) bekezdése szerinti helyi védelmet meghatározó
előírása értékvizsgálat alapján készül. Értékvizsgálatnak minősül
a) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet
szerinti örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára, vagy
b) a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti
környezet értékeire vonatkozó vizsgálata.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értékvizsgálathoz felhasználható a helyi védelem alá helyezéshez korábban
készült értékvizsgálat.
(3) Ha nem áll rendelkezésre az (1) és (2) bekezdés szerinti értékvizsgálat, vagy az nem tartalmazza a helyi
építészeti örökség települési értékleltárát, a helyi védelmet meghatározó előírások megalapozására el kell
készíteni az értékvizsgálatot.
23/C. § * (1) A helyi védelem a 23/B. § szerinti értékvizsgálatban szereplő helyi építészeti örökségre
terjedhet ki.”
A tervezet a főépítész javaslata alapján került meghatározásra.

2.

A tervezet egyeztetési folyamata

Partnerségi egyeztetés
A tervezet partnerségi egyeztetése a Tr.-ben és Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 20/2017.(XII.06.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: PR)
foglalt követelmények alapján történik.
A PR 4. § - a alapján „Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi
rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes
és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.”

A TR. partnerségi szabályai a következők:
„29/A. § (1) A polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése
és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai
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szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés
lehetőségét.
….
(4) Munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a
kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során is szükséges.
(5) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült tervezetnek az
önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való együttes
közzétételével történik *
a) a koncepció és a stratégia készítésénél,
b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél
és módosításánál, az egyeztetés véleményezési szakaszában,
c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél és módosításánál, az
egyeztetés végső véleményezési szakaszának kezdeményezése előtt,
d) a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél.
(6) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az
önkormányzat honlapján való közzétételével történik *
a) a koncepció és a stratégia módosításánál,
b) a 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben,
c) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítésénél és módosításánál,
a záró szakmai vélemény megkérése előtt,
d) a kézikönyv és a településképi rendelet módosításánál.
(7) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg,
a) az előzetes tájékoztatót és az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább
8 nappal az önkormányzati honlapon - továbbá a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott esetekben az
ott meghatározott egyéb helyen - meg kell jeleníteni,
b) az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított
8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

Szakmai egyeztetés a TR alapján
„43/A. §
…
(6) * A polgármester az elkészült
a) * kézikönyv és településképi rendelet tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1)
vagy (5) bekezdése szerinti helyen, a kézikönyv és a településképi rendelet módosításának tervezetét
partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) vagy (6) bekezdése szerinti helyen,
…
c) * településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti
park igazgatóságnak, a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében az
örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, honvédelmi és katonai
rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszternek.
(7) * A (6) bekezdés szerint megküldött tervezetet a (6) bekezdésben meghatározott szervek - a (9)
bekezdés szerinti feltöltést követő naptól számított - 21 napon belül véleményezik. A partnerségi
véleményezésre a 29/A. § (7) bekezdés b) pontja az irányadó.
(8) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el
nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az
elfogadott vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében
javasolt módosításokat.
(9) A (2) és (6) bekezdések szerinti államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner
Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester gondoskodik a
kézikönyv és a településképi rendelet digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről. A feltöltésre
kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy odt formátumban, a térképi munkarészeket pdf
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formátumban kell biztosítani. A digitális egyeztetési felületen keresztül biztosítani kell legalább a
kézikönyv és a településképi rendelet elérhetőségét, véleményezését és a kidolgozásért felelős szerv
számára a vélemények elérését.
(10) A véleményezésre jogosult szervek véleményének digitális egyeztető felületre történő
feltöltéséről a véleményező szerv gondoskodik, a feltöltésre kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy
odt formátumban kell biztosítani.
(11) Amennyiben a véleményezésre jogosult szerv a (7) bekezdés szerinti véleményét határidőn belül
nem tölti fel a (9) bekezdés szerinti digitális egyeztető felületre, a véleményezésre jogosult szerv
véleménye az eljárás során figyelmen kívül hagyható.
43/B. § (1) A polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek
módosítását az elfogadást követő 15 napon belül
a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi:
aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és
ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és
b) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló
jegyzőkönyvvel együtt
ba) a Lechner Tudásközpontba,
bb) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
bc) az építésügyi hatóságnak, vagy
c) a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint
elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti
szerveknek.
(2) Ha
a) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogszabályi
összeütközést vagy a szerkeszthető digitális formátumban való elkészítés hiányát észleli, vagy
b) az építésügyi hatóság jogszabályi ütközést észlel,
haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű
tájékoztatása mellett - a döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás
lefolytatását.
(3) A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az
önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről.
(4) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli
és ismerteti a képviselő-testülettel.
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3.

Jóváhagyandó munkarész

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (……) önkormányzati rendelete
a Lőrinci Város településképnek védelméről szóló 23/2017. (XII.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjai szerinti felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6/A. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 5., 6. és 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (Xl. 8.) Korm. rendelet 22. és 23. §a, továbbá a 43/A. § (6) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Heves Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős
Államtitkárság, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti partnerek
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Jelen rendelet mellékletei:
a) 1. melléklet: „1.a melléklet a 23/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez: A helyi védelem alatt
álló területek”
b) 2. melléklet: „1.b melléklet a 23/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez: A helyi védelem alatt
építmények”
c) 3. melléklet: „8. melléklet a 23/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez: A településképi
követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma”

(2)
Lőrinci
Város
településképnek
védelméről
szóló
23/2017.
(XII.13.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TR) kiegészül az (1) bekezdés szerinti 1.a, 1.b és 8.
mellékletekkel.
2. § A TR 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat helyi területi védelem alá helyezi az 1. a. számú mellékletben meghatározott
területeket, és helyi egyedi védelem alá helyezi az 1.b. mellékletben meghatározott építményeket.”
3. § A TR. V. fejezete a következő alcímekkel és 45/A. § és 45/B. § - okkal egészül ki, az ezeket követő
alcímek sorszáma ennek megfelelően módosul:

„1. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

45/A. § (1) A főépítész a településkép védelme érdekében tájékoztatást ad és szakmai konzultációt
biztosít a településképi követelményekről.
(2) Az építtető, vagy megbízottja köteles szakmai konzultációt kezdeményezni az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. § -ban meghatározott egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevékenység (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) és az építési
engedéllyel végezhető építési tevékenységek esetén, a készülő építészeti-műszaki dokumentációk
munkaközi egyeztetése céljából legalább egy alkalommal.
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(2) A szakmai konzultáció keretében kerül sor a jogszabályban meghatározottakon túl
a) a tervezés során felmerülő alternatív megoldások értékelésére,
b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,
c) az Étv. 18.§ (2) bekezdése szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól,
ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások egyeztetésére,
d) a településképi előírásoknak való megfelelés egyeztetésére.

2. A szakmai konzultáció részletes szabályai

45/B.§ (1) A szakmai konzultáció az építtető, vagy az általa megbízott építész tervező papír alapon vagy
elektronikusan benyújtott kérelmére indul.
(2) A szakmai konzultáció iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, elérhetőségét, az
érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tervezett építési tevékenység rövid leírását. A kötelező
szakmai konzultáció kérelméhez lehetőség szerint mellékelni kell a tervezett építési tevékenység
építészeti-műszaki dokumentációját, a 8. melléklet szerinti tartalommal.
(3) A szakmai konzultáció időpontját a főépítész jelöli ki, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon
belül.
(4) A szakmai konzultáció helyszíne az önkormányzat hivatalos helyisége.
(5) Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt
a szakmai konzultációra a Tervező – a munka készültségi fokának megfelelő tartalommal a szakmai
konzultáció napjára dátumozott – elkészíti a 8. melléklet szerinti munkaközi építészeti-műszaki tervet
(terv-vázlatot). A munkaközi dokumentációt a tervező
a) a terv digitális feldolgozása esetén, a szakmai konzultációt legalább 5 nappal megelőzően
elektronikus úton, pdf formátumban, küldi meg a főépítész részére, vagy
b) a terv papír alapú feldolgozása esetén, a szakmai konzultáció során mutatja be a főépítésznek.
(6) Amennyiben a munkaközi terv feldolgozása papír alapon történik, a szakmai konzultáció során az
egyeztetés résztvevői a munkaközi dokumentáció aktuális példányára szöveges, illetve rajzi
kiegészítéseket, megjegyzéseket tehetnek, és a konzultáció végén a tervet dátummal kiegészítve
szignálhatják. Az ilyen esetekben a munkaközi dokumentáció érintett tervlapjairól másolat kell készíteni,
és azok a (7) bekezdés szerinti emlékeztető mellékletei.
(7) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, amelyet a konzultáció résztvevői aláírásukkal látnak el.
(8) A szakmai konzultáció alapján készített emlékeztető, több konzultáció esetén emlékeztetők - a
hozzájuk tartozó munkaközi tervdokumentáció tartalmának megfelelően - a feleket kölcsönösen kötik.
(9) Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultációra vonatkozó utalást,
hivatkozást is tartalmaz, a dokumentáció terviratai között az (7) bekezdés szerinti emlékeztetőt,
mellékleteit és az azokhoz tartozó munkaközi dokumentáció releváns tervlapjainak másolatát is
szerepeltetni kell.
(10) A szakmai konzultációról készített emlékeztető, valamint az ahhoz - azonosítható módon – tartozó
munkaközi dokumentációk nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.
(11) A tervezés során ugyanazon építési tevékenységgel kapcsolatban az építtető, illetve az általa
megbízott építész tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.”

4. § A TR.
a) 9. § (2) bekezdésében a „Nagykőrös” szövegrész helyébe a „Lőrinci” szöveg,
b) 13. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „helyi” szövegrész helyébe „a helyi” szöveg
lép.
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5. § (1) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Kihirdetés napja: 2020.

........................................

........................................

Víg Zoltán

dr. Pető Ernő

polgármester

jegyző
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1. melléklet a ….. önkormányzati rendelethez

1.a. melléklet a 23/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez: A helyi védelem alatt álló területek

A

B

1.

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK

2.

Árpád u. – Rákóczi u. – Kossuth u.- vasút – Öregtemető – Könyvtár telke a –
Közösségi házig bezárólag

3.

Nefelejcs utca mentén a hrsz.13/3, 13/4 (óvoda), 13/5 és 109 telkek alkotta
együttese

4.

Cukorgyári lakótelep területe hrsz.: 2, 3/1, 3/2, 3/3 telkek

2. melléklet a ….. önkormányzati rendelethez

1.b. melléklet a 23/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez: A helyi védelem alatt álló építmények

A

B

1.

C

D

E

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

2.

Sorszám

Helyrajzi szám

Cím

Megnevezés

3.

1.

2007/1

Vörösmajori út

középiskola és
kollégium

4.

2.

19/4

Nefelejcs utca

művelődési ház

5.

3.

1476/5

Déli iparterület

erőmű központi
épület

6.

4.

1066

Árpád utca 8.

lakóépület

7.

5.

1082

Árpád utca 40.

zeneiskola

8.

6.

1085

Árpád utca 46

lakóépület

9.

7.

1112

Árpád utca 65.

lakóépület

10.

8.

1113

Árpád utca 63.

lakóépület

11.

9.

1114

Árpád utca 61.

lakóépület

12.

10.

1122

Árpád utca 47.

lakóépület

13.

11.

1141

Árpád utca 7.

lakóépület

14.

12.

1159/2

Szabadság tér

könyvtár
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3. melléklet a ….. önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 23/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez: A településképi követelményeknek való
megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma

A településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervdokumentáció
tartalmazza
a) tervezési programot tartalmazó építészeti műszaki leírást,
b) (tetőfelülnézeti) helyszínrajzot M=1:500 léptékben
ba) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények,
bb) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának,
bc) az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, műtárgyainak és növényzetének
bd) a tervezéssel érintett ingatlan zöldfelületi borítottságának, burkolt felületeinek, meglévő
és tervezett parkolóinak méretezett ábrázolásával,
c) az épület eltérő szintjeinek alaprajzát M=1:100 léptékben,
d) metszeteket M=1:100 léptékben,
e) valamennyi homlokzatot M=1:100 léptékben,
f) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik legalább M=1:500 léptékben,
g) látványtervet vagy modellfotót (legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt
nézettel).
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4.

Melléklet

12

LŐRINCI VÁROS
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁR

2020. 09. 21.
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LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

BEVEZETÉS:

Lőrinci Város Önkormányzata rendelkezik hatályos településrendezési tervvel. A településszerkezeti terv
36/2020.(IV.29.) számú határozattal került elfogadásra. A Helyi Építési Szabályzatot 11/2020(IV.29.)
számú rendelettel hagyta jóvá a Polgármester.
A jelenlegi értékleltár – építészeti értékvizsgálat a 23/2017.(XII.13.) sz. rendelettel jóváhagyott Lőrinci
város településkép védelmét meghatározó rendelet módosításához készült.
2020.09.

Készítette:

Takács Tamás
okl. építészmérnök,
okl. városépítési – városgazdasági szakmérnök
települési főépítész
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LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEK LISTÁJA

Sorszám
1.

Helyrajzi szám
2007/1

Cím
Vörösmajori út

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

19/4
1476/5
1066
1082
1085
1112
1113
1114
1122
1141
1159/2

Nefelejcs utca
Déli iparterület
Árpád utca 8.
Árpád utca 40.
Árpád utca 46
Árpád utca 65.
Árpád utca 63.
Árpád utca 61.
Árpád utca 47.
Árpád utca 7.
Szabadság tér

Megnevezés
középiskola
és
kollégium
művelődési ház
erőmű központi épület
lakóépület
zeneiskola
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
könyvtár

MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK LISTÁJA

Törzsszám
2219

Azonosító Védelem Védelem
státusza
fajtája
5776
Műemléki Műemlék
védelem

2219

27321

Műemléki Műemléki
védelem környezet

2218

5775

Műemléki
védelem

2218

20659

Műemléki Műemléki
védelem környezet

Műemlék

Hrsz.

Település

Cím

Név

1958

Lőrinci

Szabadság
tér

R.k.
templom
(Szent
Mihály)
R.k.
templom
(Szent
Mihály) exlege
műemléki
környezet
R.k.
kápolna
(Szent
Anna)

Lőrinci

095/5

Lőrinci

Lőrinci

Kápolna
tér

R.k.
kápolna
(Szent
Anna)
ex-lege
műemléki
környezet

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ
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HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK LISTÁJA

A
B
C

Árpád u. – Rákóczi u. – Kossuth u.- vasút – Öregtemető – Könyvtár telke a –
Közösségi házig bezárólag
Nefelejcs utca mentén a hrsz.13/3, 13/4 (óvoda), 13/5 és 109 telkek alkotta
együttese
Cukorgyári lakótelep területe hrsz.: 2, 3/1, 3/2, 3/3 telkek
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LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:1

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Vörösmajor

hrsz.
2007/1

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

középiskola és kollégium

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Szabadonálló beépítésű Historizáló, neoklasszicista kastélyépület Schossberger család építtette,
1925-ben került átadásra. Tervezői Hein János és Schweiget Gyula. Az épületet gondozott kert veszi
körül.
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VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok, folyosói, ebédlői fal-és padlóburkolatok, faragott falépcső.
KORREKIÓS JAVASLAT
Homlokzat felújítás, enteriőr felújítás esetén törekedni kell az eredeti állapothoz közelítő szerkezeti
megoldások alkalmazásához.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:2

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Nefelejcs

hrsz.
19/4

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Művelődési ház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Szabadonálló épület H alakú tetőidommal, magastetővel. Historizáló homlokzatképzéssel

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.
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KORREKCIÓS JAVASLAT

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:3

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Déli iparterület

hrsz.
1476/5

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Erőmű központi épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Szabadonálló többszintes lapostetős technológiai épület A XX. századi megvalósult ipari épületekre
jellemző tömeg és homlokzatképzés

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.
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KORREKCIÓS JAVASLAT

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:4

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Árpád utca 8.

hrsz.
1066

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű, utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas
népi lakóház. Oldaltornácát faragott faoszlopok tartják

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:5

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Árpád utca 40.

hrsz.
1082

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Zeneiskola

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcával párhuzamos tetőgerincű polgári jellegű épület. Homlokzatán
a XX. század első felére jellemző art deco stílusú pártázatos attikafal.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:6

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Árpád utca 46.

hrsz.
1085

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű, utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas
népi lakóház. Oldaltornácát faragott faoszlopok tartják

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:7

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Árpád utca 65.

hrsz.
1112

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Lakóépület - Tájház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű, utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas
népi lakóház. Oldaltornácát faragott faoszlopok tartják

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:8

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Árpád utca 63.

hrsz.
1113

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű, utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas
népi lakóház. Oldaltornácát falazott pillérek tartják

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:9

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Árpád utca 61.

hrsz.
1114

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű, utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas
népi lakóház.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés. Az utcai homlokzaton az ablak
szimmetrikus párjának visszaállítása, a bejárati ajtó és az előtte lévő előlépcső elbontása.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:10

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Árpád utca 47.

hrsz.
1122

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű, utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas
népi lakóház.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:11

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Árpád utca 7.

hrsz.
1141

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű, utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas
népi lakóház.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:12

Település
Lőrinci

Cím
Utca, házszám
Szabadság tér

hrsz.
1159/2

JELENLEGI VÉDELEM
JAVASOLT VÉDELEM

helyi védelem

ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE

Könyvtár

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Szabadonálló beépítés, villa jellegű megjelenés

VÉDENDŐ:
Épülettömeg.
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KORREKCIÓS JAVASLAT
Homlokzat-felújítás esetén az épület karakteréhez illő színezés.

LŐRINCI VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

