1. melléklet az 5/2018. (XII.06.) önkormányzati rendelethez
Ültetésre javasolt és nem javasolt növényfajok jegyzéke
1. Fásításra javasolt fafajok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korai juhar (Acerplatanoides),
Éger (Alnusglutinosa),
Közönséges nyír (Betulapendula),
Kocsányos tölgy (Quercusrobur),
Gyertyán (Carpinusbetulus),
Magas kőris (Fraxinusexcelsior),
Virágos kőris (Fraxinusornus),
Kislevelű hárs (Tiliacordata),
Nagylevelű hárs (Tiliaplatyphyllos),
Fehér fűz (Salix alba),
Fehér nyár (Populus alba) termőhely adottságaitól függően alkalmazva.
Csörgőfa (Koelreuteriapaniculata),
Gömbkőris (FraxinusexcelsiorNanaglobosa),
Hússzínű vadgesztenye (Aesculus x carnea 'Briotii)
Közönséges vadgesztenye (Aesculushippocastanum)
Gömbakác kertészeti fajta (Robiniapseudoacacia 'Umbraculifera')

2. Ültetésre javasolt cserjefajok:
•
•
•
•
•
•

Trombitafolyondár (Campsisradicans),
Mályvacserje (Hibiscussiriacus),
Cserjés pimpó (Potentillafruticosa),
Japán gyöngyvessző (Spiraeajaponica),
Kékszakáll (Caryopterisincana),
Télzöld jázmin (Jasminumnudiflorum),

3. Nagyobb felületek növényesítésére, park kialakítására, felújítására nagyobb tömegben
ajánlott fa- és cserjefajok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérszilva (Prunuscerasifera 'Woodii'),
Közönséges platán (Platanus x acerifolia),
Télzöld jázmin (Jasminumnudiflorum),
Levendula (Lavandulaangustifolia),
Levendula (Lavandulaangustifolia ’Nana Alba’) ,
Kecskerágó (Euonymuseuropaeus ’Emeralden Gold’),
Piros levelű borbolya (Berberisthunbergii ’Atropurpurea Nana’),
Nyári orgona (Budleaedavidii ’Pink’),
Orbáncfű (Hypericumcalycinum),
Gyöngyvirágcserje (Deutziascabra ’Plena’),
Törpe fagyal Ligustrumovalifolium’Nünü’,
Japán Díszcseresznye (Prunusserrulata ’Kanzan’),
Hamvas cipruska (Santolinachamaecyparissus),
Fürtös gyöngyike (Muscariarmeniacum),
Örökzöld zabfű (Helictotrichonsempervirens),
Csíkos pántlikafű (Phalarisarundinacea ‘Picta’),
Tollborzfű (Pennisetumalopecuroides),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordó levelü júdásfa (Cerciscanadensis 'Red Force'),
Vadgesztenye (Aesculushippocastanum),
Piros virágú vadgesztenye (Aesculus x carnea),
Babérmeggy (Prunuslaurocerasus 'Schipkaensis'),
Magnólia (Magnolia x soulangeana),
Pompás gyöngyvessző (Spiraeabumalda „Anthony Waterer’),
Mirtuszlonc (Loniceranitida ’Elegant’),
Ezüsthárs (Tiliatomentosa ’Szeleste’),
Gömbkőris (Fraxinusornus ’Mecsek’),
Törpe ezüstborbolya (Berberiscandidula ’Jytte’),
Fehér som (Cornus alba ’SibiricaVariegata’),
Sárga vesszőjű som (Cornusstolonifera ’Flaviramea’),
Hóbogyó (Symphoricarpos × chenaultii).

3. Kerti építmények befuttatására javasolt növényfajok:
•
•
•
•
•

Vadszőlő (Parthenocissustricuspidata),
Borostyán (Hederahelix),
Lila akác (Wisteriasinensis),
Iszalag (Clematisjackmanii),
Lonc-fajok

4. Ültetésre nem javasolt, intenzíven terjedő fa- és cserjefajok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amerikai (vörös) kőris (Fraxinuspennsylvanica)
Aranyribiszke (Ribesaureum)
Bálványfa (Ailanthusaltissima)
Ezüst juhar (Acersaccharinum)
Fehér akác (Robiniapseudoacacia)
Gyalogakác (Amorphafruticosa)
Kései meggy (Padusserotina)
Közönséges orgona (Syringavulgaris)
Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnusangustifolia)
Közönséges vadszőlő (Parthenocissusinserta)
Lepényfa (Gleditsiatriacanthos)
Nyugati ostorfa (Celtisoccidentalis)
Parti szőlő (Vitisriparia)
Torzsás ecetfa (Rhustyphina)
Zöld juhar (Acernegundo)

2. melléklet az 5/2018. (XII.06.) önkormányzati rendelethez
A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségének jegyzéke
2/A. Építészeti örökség – területi védelem (HT)
1. Védett területek
1. Kálvária és temető

hrsz.: 035

2/B. Építészeti örökség – egyedi védelem (H)
H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség
1. Fő utca 1.
2. Fő utca 21.
3. Fő utca 22.
4. Fő utca 23.
5. Fő utca 24.
6. Fő utca 29.
7. Fő utca 30.
8. Fő utca 35.
9. Fő utca 36.
10. Fő utca 37.
11. Fő utca 38.
12. Fő utca 39.
13. Fő utca 40.
14. Fő utca 41.
15. Fő utca 43.
16. Fő utca 51.
17. Fő utca 57.
18. Fő utca 61.
19. Fő utca 104.
20. Fő utca 110.
21. Fő utca 111.
22. Fő utca 112.
23. Fő utca 113.
24. Fő utca 116.
25. Fő utca 122.
26. Fő utca 123.
27. Fő utca 125.
28. Fő utca 127.
29. Fő utca 130.
30. Fő utca 133.
31. Fő utca 134.
32. Fő utca 137.
33. Fő utca 139.
34. Pincesor
35. Pincesor
36. Pincesor
37. Pincesor
38. Pincesor

hrsz.: 6
hrsz.: 33/1
hrsz.: 32
hrsz.: 31
hrsz.: 30
hrsz.: 25
hrsz.: 24
hrsz.: 19
hrsz.: 18
hrsz.: 17
hrsz.: 16
hrsz.: 14/1
hrsz.: 13
hrsz.: 12
hrsz.: 10
hrsz.: 311/1
hrsz.: 290
hrsz.: 283
hrsz.: 165
hrsz.: 157
hrsz.: 156/1
hrsz.: 153
hrsz.: 151
hrsz.: 147
hrsz.: 138
hrsz.: 137
hrsz.: 138
hrsz: 131
hrsz.: 126
hrsz.: 121
hrsz.: 120
hrsz.: 117
hrsz.: 115
hrsz.: 216
hrsz.: 217
hrsz.: 218
hrsz.: 222
hrsz.: 223

lakóépület
lakóépület
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület
lakóépület
lakóépület és utcai kerítés
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
Tájház
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés
lakóépület és utcai kerítés
présház
présház
présház
présház
présház

39. Pincesor
40. Pincesor
41. Pincesor
42. Pincesor
43. Pincesor
44. -

hrsz.: 228
hrsz.: 241
hrsz.: 244
hrsz.: 294
hrsz.: 295
hrsz.: 133

présház
présház
présház
présház
présház
présház

45. Külterület
46. Külterület

hrsz: 0121
hrsz: 0123

Gazdasági épület1
Malom épület2

H2 (az építmény, vagy együttes egyrészére vonatkozó) védettség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fő utca 20.
Fő utca 26.
Fő utca 34.
Fő utca 128.
Fő utca 132.
Fő utca 135.
Fő utca 137.

hrsz.: 48
hrsz.: 28
hrsz.: 20
hrsz.: 130
hrsz.: 122
hrsz.: 119
hrsz.: 117

kovácsoltvas kapu
kovácsoltvas kapu
kovácsoltvas kapu
kovácsoltvas kapu
kovácsoltvas kapu
kovácsoltvas kapu
kovácsoltvas kapu

2/C. Helyi értékvédelmi kataszter

1
2

Módosította az 5/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.12.22-től.
Módosította az 5/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.12.22-től.

3. melléklet az 5/2018. (XII.06.) önkormányzati rendelethez
A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke
3/A.A településképi szempontból meghatározó területek felsorolása
1. Védendő lakóterület
2. Egyéb lakóterület
3. Védendő pincesor
4. Intézményi terület
5. Üzemi terület
6. Temető
7. Rekreációs terület
8. Beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági terület
9. Beépítésre nem szánt egyéb terület
3/B.A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolása

