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Bevezetés:  

A településkép védelméről szóló rendeletét Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1262017. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: TKR) fogadta el. A TKR 1. 

melléklete a helyi védelem alá helyezett értékeket tartalmazza. 

A helyi védelem alatt álló értékek listája az Önkormányzat döntése értelmében felülvizsgálat alá 

került, tekintettel arra, hogy a TKR 1. mellékletében utcaszám elírások szerepeltek, illetve olyan 

építmények, amelyek helyi védelmet jelentő értékei felülvizsgálatra szorultak. 

 

A jelenlegi értékleltár – építészeti értékvizsgálat a TKR, illetve a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 23/B. §-a alapján a településkép 

védelmi rendelet helyi védelmet meghatározó előírásai alapjául szolgál. 

 

2018. 09. 

 

 

Készítette:  

 

                   Hajba Csaba  

                    települési főépítész   

              okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

                                                                                            településtervező TT 17-1497  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Helyi védelemre javasolt építmények listája 

Építészeti 

értékvizsgálati 

adatlap 

sorszáma 

Helyrajzi 

szám 

Utca, házszám Megnevezés, védendő 

érték 

Jelenlegi védelem 

7. 184 Kokasdi u. 51. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

9. 193 Kokasdi u. 169 lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

11. 116 Kokasdi u. 76. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

15. 200 Kokasdi u. 85. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

16. 203 Kokasdi u. 91. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

18. 236 Kokasdi u. 102. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

20. a 274 Francia park Barátság kő – teljes 

objektum 

helyi védelem 

20 b 499 Széchenyi u. 84. templom – teljes 

objektum 

helyi védelem 

21. a  274 Francia park Barátság csille – teljes 

objektum 

helyi védelem 

21. b 500 Széchenyi u. 82. lakóépület helyi védelem 

24. 508 Széchenyi u. 66. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

26. 509 Széchenyi u. 64. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

31. 488/1 Szabadság tér Községháza kő – teljes 

objektum 

- 

32. 488/2 Szabadság tér emlékmű – teljes 

objektum 

helyi védelem 

33. 0256/77 Szoborpark szobrok – teljes objektum helyi védelem 

34. 0242/6 Széchenyi u kereszt – teljes objektum helyi védelem 

35. 749 Széchenyi u. 2. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

52. 804 Liget sor 18. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

58. 1010 Ady u. 37. bolt - eredeti épülettömeg 

és homlokzat-kialakítások 

- 



59. 1012 Templomos - temető kereszt – teljes objektum helyi védelem 

60. 1012 Templomos - temető Kornis kereszt – teljes 

objektum 

helyi védelem 

62. 941/1 Ady u. 62. (74) lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

63. 1018 Ady u. 49. templom – teljes 

objektum 

helyi védelem 

64. 1019 Szabadság tér emlékmű – teljes 

objektum 

helyi védelem 

68. 1036 Ady u. 71. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

70. 918 Ady u. 110. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

74. 861 Tanácsház u. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

78. 850 Tanácsház u. 28. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

83. 881/2 Tanácsház u. 21. kereszt – teljes objektum helyi védelem 

85. 886/1 Tanácsház u. 35. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

87. 014/2 Temető kereszt helyi védelem 

88. 014/2 Temető kereszt helyi védelem 

89. 339 Táncsics u. 42. lakóépület, gazdasági 

épület- eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

90. 1020, 

1021 

Szabadság tér tájház - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

91. 863/4 863/1 hrsz-ú út 

végén 

volt iskola épülete - 

eredeti épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 1. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 144 Kokasdi u 20. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:2 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 138 Kokasdi u. 32. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület romos állapota, valamint az elütő 

átalakítások miatt a helyi védelem törlése 

szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 3 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 137 Kokasdi u. 34. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, elveszítve 

eredeti értékeit, ezért a helyi védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 4 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 169 Kokasdi u. 24. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 5 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 176 Kokasdi u. 37. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 6 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 182 Kokasdi u. 47. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, elveszítve 

eredeti értékeit, ezért a helyi védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:7 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 184 Kokasdi u. 51. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatainak eredeti 

részlete. 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengelyű nyeregtetős 

lakóépület utcai homlokzatának értékes eleme 

deszkabetétes oromfala, amelyen 2 

padlásszellőző látható. Az épület hosszanti 

oldalán található tornácát átalakították. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület rekonstrukciója fellelhető 

korabeli fotók, leírások alapján, illetve 

cserépfedés alkalmazása a tetőn. 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 8 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 192 Kokasdi u. 67. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 9. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 193 Kokasdi u. 69. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, eredeti homlokzati részletei. 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengelyű, csonkakontyolt 

nyeregtetős lakóépületet feltehetően a XX. század elején 

építették. Az utcai homlokzat oromfalán 2 keretezett 

padlásszellőző látható. Az udvari homlokzat fő ékessége 

egyenes záródású tornáca a négyszög keresztmetszetű 

vakolt felületű tornácoszlopaival. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az eredeti homlokzati elemek megtartása 

mellett az egységes homlokzati színezés kialakítása, 

valamint égetett agyagcserép fedés alkalmazása. 

 

 

  

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 10. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 195 Kokasdi u. 73. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 11. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 116 Kokasdi u. 76. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, homlokzatának eredeti 

részletei 

Az építmény leírása: 

A nyeregtetős lakóházat az utcára merőleges 

tengellyel létesítették. Utcai homlokzatának 

oromfala deszkabetétes. Az udvari homlokzatot 

egyenes záródású tornác határolja. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az utcai homlokzat eredeti 

nyílásrendjének, kialakításának helyreállítása. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 12 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 119 Kokasdi u 70 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, valamint romos, 

ezért a helyi védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 13. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 122 Kokasdi u 64. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 14 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 124 Kokasdi u. 60. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeinek nagy részét, ezért a 

helyi védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 15 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 200 Kokasdi u. 85 

Építmény fajtája: 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatainak eredeti kialakításai 

Az építmény leírása: 

A csonkolt nyeregtetős lakóépületet az utcára merőleges 

tengellyel létesítették. Az utcai homlokzat 

vakolatsávokkal tagolt. Oromfalán keretezett 

padlásszellőző látható. A tornácot fejezetes, falazott, 

fehérre meszelt tornácoszlopok alkotják. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület környezetének kitisztítása, valamint 

egységes égetett agyagcserép fedés alkalmazása. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 16 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 203 Kokasdi u 91 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem  

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

Az építmény leírása: 

A nyeregtetős lakóépület az utcára merőleges tengellyel 

létesült. Az épület rossz állagú, viszont eredeti építészeti 

részletei miatt a ház rekonstruálható. Az utcai 

homlokzaton megmaradt a tornácajtó, valamint a 

vakolatsávok nagy része. Az udvari tornác oszlopai kör 

keresztmetszetűek, falazott szerkezetűek. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület rekonstrukciója a megmaradt eredeti 

építészeti részletekből kiindulva. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 17. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 240 Kokasdi u. 96. 

Építmény fajtája:  

 

 

 

Jelenlegi védettség: 

 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

 

Az építmény leírása: 

 

Korrekciós javaslat: 

 

 

 

Az épületet elbontották. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 18 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 236 Kokasdi u. 102. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

Az építmény leírása: 

A lakóházat feltehetően a XIX. század végén, a XX. század 

elején építették. Az utcára merőleges tengelyű ház 

egységes megjelenésű. Az utcai homlokzatot 

vakolatsávok tagolják. Az udvari homlokzatot négyszög 

keresztmetszetű, falazott, vakolt tornácoszlopok zárják. 

Korrekciós javaslat: 

Tetőhéjazati anyagként javasolt a betoncserép helyett 

égetett agyagcserép alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 19 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 221 Kokasdi u. 115. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 20 a 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 274 Francia park 

Építmény fajtája:  

 

 

Barátság kő - emlékmű 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az építmény 

Az építmény leírása: 

A Francia  parkban található a Barátság kő, amelyet 

2000-ben állíttattak. A park és környezete 

rendezett. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 21a 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 274 Francia park 

Építmény fajtája:  

 

Barátság csille 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

A csille. 

Az építmény leírása: 

A csille a Francia parkban található, rajta a 

testvértelepülés és Baracs címerével. 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 20 b 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 499 Széchenyi u. 84. 

Építmény fajtája:  

 

templom 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

A templom.  

Az építmény leírása: 

A római katolikus templom Apátszálláson 

található a Széchenyi utcában. Az épület a 

környék karakteres vertikális eleme, amelyet a 

XX. század első felében építettek. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 21 b 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 500 Széchenyi u. 82. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, utcai homlokzata. 

Az építmény leírása: 

A polgárias stílusú épületet kontyolt nyeregtetővel 

létesítették, az utcával párhuzamos tengellyel. Az 

épületet az elmúlt években teljesen felújították. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekció nem javasolt. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 22 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 503/2 Széchenyi u. 78. 

Építmény fajtája: 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 23 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 504 Széchenyi u. 76. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület nem rendelkezik olyan építészeti értékekkel – 

egységes, a településre jellemző karakter, kialakítás, 

tömegforma, építészeti részletek – amely a helyi védelem 

fenntartását indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 24 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 508 Széchenyi u. 66. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem  

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, tornáca. 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős lakóházat 

feltehetően a XX. század elején építették. Az épület 

egyenes záródású tornáccal rendelkezik, amelyet 

négyszög keresztmetszetű falazott szerkezetű, vakolt 

oszlopok határolnak. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető 

korabeli fotók, leírások alapján. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 25 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 512 Széchenyi u. 58. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 26 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 509 Széchenyi u. 64. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, utcai homlokzata. 

Az építmény leírása: 

A csonkolt nyeregtetős lakóépületet az utcára 

merőleges tengellyel építették, feltehetően a XX. 

század elején. Az utcai homlokzatot vakolatsávok 

tagolják. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület szerkezeti megerősítése szükség 

esetén, illetve az épület rekonstrukciója fellehető 

korabeli fotók, leírások alapján. 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 27. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 36/1 Széchenyi u. 77. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

 

Az építmény leírása: 

Az épület nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 28 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 37/1 Széchenyi u. 79. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 29 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 41/1 Széchenyi u. 87. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 30 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 44/1 Széchenyi u. 93. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 31 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 488/1  Szabadság tér 

Építmény fajtája:  

 

 

szobor  

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az objektum 

Az építmény leírása: 

A községháza előtt álló felirati, jelző tábla. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 32 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 488/2  Szabadság tér 

Építmény fajtája:  

 

emlékmű 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az emlékmű 

Az építmény leírása: 

Talapzaton álló, 1848-1849. forradalom és 

szabadságharc emlékére állított emlékmű. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 33 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 0256/77 Szoborpark 

Építmény fajtája:  

 

 

szoborpark 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a szobrok 

Az építmény leírása: 

A szoborpark szobrai jellemzően faanyagú, kopjafa 

jellegű alkotások. A talapzaton álló, Baracs nemzetségfőt 

ábrázoló bronzszobor a park tengelypontjában található. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

  

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 34 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 0242/6 Széchenyi u 

Építmény fajtája:  

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A talapzaton álló kőkereszt a Széchenyi utca 

mentén található 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt a kereszt felületi tisztítása és 

konzerválása. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 35. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 749 Széchenyi u. 2. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, tornáca 

Az építmény leírása: 

A nyeregtetős, utcára merőleges tengelyű lakóépület 

feltehetően a XIX. század végén, a XX. század elején 

épült. Az épület udvari homlokzatán kialakított tornácát 

négyszög keresztmetszetű, falazott tornácoszlopok 

határolják. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető 

fotók, leírások alapján. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 36 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 745 Széchenyi u. 10. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 37 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 14 Széchenyi u. 33. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 38 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 739 Széchenyi u. 24. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 39 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 734 Széchenyi u. 34. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan 

építészeti értékekkel – egységes, a 

településre jellemző karakter, kialakítás, 

tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, 

ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 40 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 23 Széchenyi u. 53. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 41 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 784 Liget sor 38. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 42 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 783 Liget 39. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 43 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 782 Liget sor 40. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 44 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 778 Liget sor 44. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 45 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 774 Liget sor 48. 

Építmény fajtája: 

 

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 46. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 772 Liget sor 50. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 47. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 760 Liget sor 62. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel az átalakítások miatt,– egységes, a 

településre jellemző karakter, kialakítás, 

tömegforma, építészeti részletek – amely a helyi 

védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges.  

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 48. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 758 Liget sor 64. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 49 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 790/2 Liget sor 33. ? vagy 32/A 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 50 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 801 Liget sor 21. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 51 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 802/1 Liget sor 20 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 52 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 804 Liget sor 18. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, eredeti homlokzatai 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengellyel létesített nyeregtetős 

épület az egyik legjobban fennmaradt, a baracsi 

építészeti hagyományokat megőrző épülete a 

településnek. Az utcai homlokzat jellegzetessége 

deszkaborítású oromfala, illetve a hagyományos 

arányokkal rendelkező ablaka. Az udvari homlokzatot 

egyenes záródású tornác zárja. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt a homlokzati felületek kijavítása, a falak 

vizesedésének megakadályozása, illetve égetett 

agyagcserép alkalmazása tetőhéjazati anyagaként. 

 

  

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 53 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 807 Liget sor 15 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

 

Az építmény leírása: 

 

Korrekciós javaslat: 

 

 

 

Az eredeti épületet elbontották. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 54 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 956 Ady e. u. 34. (vagy 42 a házszám? – új 

térképen ennyi) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 55 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 947 vagy 948 Ady 48 (60) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 56 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 943 Ady E. u. 58 (70) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 57 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1011/6 Ady E. u. 41. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 58 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1010 Ady E. u. 37. 

Építmény fajtája: 

 

bolt 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, utcai homlokzatának eredeti részletei 

Az építmény leírása: 

Az épület fő tengelye az utcával párhuzamos. A kontyolt 

nyeregtetős épület utcai homlokzata tagolt, a rizalit 

szimmetrikusan helyezkedik el a főhomlokzat részeként. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület rekonstrukciója fellelhető korabeli fotó, 

leírás alapján. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 59 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1012 temető 

Építmény fajtája:  

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A Templomos településrészen található temetőben 

létesült a kereszt. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 60 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1012 temető 

Építmény fajtája:  

 

Kornis kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

A kereszt 

Az építmény leírása: 

A Templomos településrész temetőjében található a 

talapzatos, előtte emléktáblával jelölt kereszt, 

amelyet a közelmúltban újítottak fel. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 61 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 941/2 Ady E. u. 60. (72.) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 62 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 941/1 Ady E. u. 62. (74) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatainak eredeti részletei 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős lakóházat 

feltehetően a  XX. század elején építették. Az utcai 

homlokzat vakolatsávokkal tagolt, az oromfalon 2 íves 

záródású szellőzőnyílás található. Az udvari homlokzat 

tornácát négyszög keresztmetszetű, falazott szerkezetű 

tornácoszlopok határolják. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt  a műanyag redőnyt fa zsalugáterre, vagy 

spalettára cserélni az utcai homlokzaton, valamint a 

parabola antennák áthelyezése az utcáról nem látható 

épületrészre. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 63 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1018 Ady E. u. 49. 

Építmény fajtája:  

 

 

templom 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a teljes objektum 

Az építmény leírása: 

A templom a templomosi településrészen, az 1850-es 

évek végén, egy uradalmi épület átalakításából jött létre. 

A templom felújított, környezete rendezett. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 64 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1019 Szabadság tér 

Építmény fajtája:  

 

emlékmű 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az emlékművek 

Az építmény leírása: 

A Szabadság téren a világháborúkban elesett 

katonák emlékére felállított emlékművek 

találhatóak gondozott környezetben. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 65 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 936 Ady E. u. 74. (86) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

  

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 66 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 931 Ady E. 86. (98) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 67 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1035 Ady E. 69. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 68 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1036 Ady E. u. 71. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege 

Az építmény leírása: 

Az utcával párhuzamos főtengellyel létesített 

épület a polgáriasodás jegyeit viseli magán. Az 

épület tömege rizalittal, valamint két 

saroktoronnyal tagolt. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület rekonstrukciója fellehető 

korabeli fotók alapján, vagy harmonikus, egységes 

szín- és anyaghasználat szerinti felújítása. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 69 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 919 Ady E. u. 108 (122.) 

Építmény fajtája:  

 

 

- 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

- 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

Az épületet elbontották. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 70 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 918 Ady E. 110. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengellyel létesített lakóház 

utcai homlokzatán 2 osztott üvegezésű ablak 

található. Az udvari homlokzatot egyenes záródású, 

négyszög keresztmetszetű, vakolt felületű 

tornácoszlopok szegélyezik. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 71 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1054 Ady E. u. 101. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 72 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 911 Ady E. u. 120. (138) 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 73. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1096/2 Szent I. u. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 74. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 861 Tanácsház u 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, főhomlokzata 

Az építmény leírása: 

Az épület az ingatlan belső részében található. A 

lakóház az utcával párhuzamos tengellyel, 

nyeregtetős kialakítással létesült. A főhomlokzat 

karakteres eleme egyenes záródású tornáca, 

amelyet négyszög keresztmetszetű, falazott 

szerkezetű, vakolt felületű oszlopok határolnak. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

  

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 75 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 856 Tanácsház u. 18. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 76 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 851/3 Tanácsház u. 24. 

Építmény fajtája:  

 

 

helyi védelem 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
- 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

- 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

Az eredeti épületet elbontották. 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:77 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 851/4 Tanácsház u. 26. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 78 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 850 Tanácsház u. 28. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatai 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengely nyeregtetős épületet 

feltehetően a XIX. század végén, a XX. század elején 

építették. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 ablak. Az 

udvari homlokzat tornáca egyenes záródású. A 

tornácoszlopok négyszög keresztmetszetűek, falazott 

szerkezetűek, vakolt felülettel. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az utcai homlokzat felújítása. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 79 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 878 Tanácsház u 13 (11) 

Építmény fajtája:  

 

gazdasági épület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 80 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 879/2 Tanácsház u 15 (13) 

Építmény fajtája:  

 

- 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

- 

 

- 

 

 

 

 

Az ingatlanon nem található épület. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 81 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 845/1 Tanácsház u. 36. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 82. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 844/2 Tanácsház u. 38/A 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 83 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 881/2 Tanácsház u. 21 

Építmény fajtája:  

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A Tanácsház utcában található kereszt talapzaton áll. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 84 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 839 Tanácsház u. 48. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 85 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 886/1 Tanácsház u. 35. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege 

Az építmény leírása: 

Az utcával párhuzamos tengelyű lakóépület nyeregtetős, 

feltehetően a XX. század elején építették. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt a betoncserép helyett tetőhéjazati anyagként 

égetett agyagcserép használata. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 86 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 821/3 Tanácsház u. 88. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 87 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 014/2 temető 

Építmény fajtája:  

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A talapzaton álló kereszt gondozott környezetben a 

temetőben, a ravatalozó közelében található. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:88 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 014/2 temető 

Építmény fajtája:  

 

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A talapzaton álló kőkereszt a temetőben, a ravatalozótól 

északi irányban található. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 89 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 339 Táncsics M. u. 42. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület, gazdasági épület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, homlokzatai 

Az építmény leírása: 

Az épület a településre egykor jellemző telepes házak 

egyike, amely eredeti formájában maradt fenn. A 

lakóépületet az utcával merőleges tengellyel létesítették, 

amely mögött, arra merőlegesen, a telekbelsőben látható 

a gazdasági épület. A lakóépület utcai homlokzatának 

nyílásrendje: 3 osztott üvegezésű ablak. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épületek rekonstrukciója fellelhető korabeli 

fotók alapján. 

 

 

  

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 90 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1020-1021 Szabadság tér 

Építmény fajtája: 

 

tájház 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, homlokzatai 

Az építmény leírása: 

Az épület a Szabadság tér szomszédságában 

található. Az épület az Ady utcával párhuzamos 

tengellyel létesült és a közlemúltban újították 

fel. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:91 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 863/4 863/1 hrsz-ú utca végén 

Építmény fajtája:  

 

volt iskola épület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, homlokzatai 

Az építmény leírása: 

A volt iskola épülete L alaprajzú, kontyolt nyeregtetős 

kialakítású. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület teljes rekonstrukciója fellelhető 

korabeli fotók, rajzok, leírások alapján. 

 

 

 

 

 

 


