
MŰEMLÉKEK KATASZTERE 

SOR-
SZ. 

NÉV HRSZ CÍM 
VÉDETTSÉGI 

FOK 
TÖRZSSZÁM AZONOSÍTÓ 

1 Lakóház 5754 Baross rakpart 21. Műemlék 6757 3325 

2 Lakóház 5754 Ék u. 1. Műemlék 6758 3326 

3 
Lakóház és 
melléképület 

5828 Ék u. 18. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

6760 
3327, 
22449 

4 
Halászház és 
melléképület 

5848 Ék köz 3. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

8619 
3328, 
21654 

5 
Halászház, lakóház 
és gazdasági 
épületek 

5815 Gyökér u. 1. Műemlék 6761 
16652, 
17255, 
3329 

6 
Halászház és 
melléképület 

5778 Gyökér u. 4. 
általános 
műemléki 
védelem 

8315 
3330, 
22450 

7 Halászház 5779 Gyökér u. 6. 
általános 
műemléki 
védelem 

8316 3331 

8 
Lakóház és 
gazdasági épületei 

5780 Gyökér utca 8. Műemlék 6762 
3332, 

16653, 
17254 

9 
Halászház és 
melléképület 

5811 Gyökér u. 9. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

8317 
3333, 
21671 

10 
Halászház és 
melléképület 

5782 Gyökér u. 12. 
általános 
műemléki 
védelem 

8318 
3334, 
22451 

11 Halászház 5801 Gyökér u. 15. 
általános 
műemléki 
védelem 

8319 3335 

12 Halászház 5798 Gyökér u. 17. Műemlék 9926 3336 

13 
Halászház és 
gazdasági épületei 

5797 Gyökér u. 19. Műemlék 6763 
3337, 

17252, 
17253 

14 
Halászház és 
melléképület 

5757 Kígyó u. 4. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

8305 
3338, 
16542 

15 
Halászház és 
melléképület 

5767 Öregvár u. 23. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

8306 
3341, 
22452 

16 Halászház 5774 Öregvár u. 27. 
általános 
műemléki 
védelem 

8307 3342 

17 Halászház 5816 
Öregvár utca 33., 
33a 

általános 
műemléki 
védelem 

9161 3343 



18 Lakóház 5745 Öregvár u. 34. Műemlék 6764 3344 

19 Halászház 5818 Öregvár u. 37. Műemlék 8308 3345 

20 Lakóház 5766 Öregvár u. 38. Műemlék 6765 3346 

21 
Halászház és 
melléképület 

5819 Öregvár u. 39. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

8882 
3347, 
22453 

22 
Halászház és 
melléképület 

5805 Öregvár u. 45. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

6766 
3349, 
22454 

23 Halászház 5805 Öregvár u. 45/b Műemlék 8252 3348 

24 Lakóház 5804 Öregvár u. 47. Műemlék 9028 3350 

25 
Halászház (Bertus-
ház) 

5803 Öregvár u. 49. Műemlék 9029 3351 

26 
Halászház és 
melléképület 

5759 Öregvár u. 50. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

8309 
3352, 
21672 

27 
Halászház, népi: 
kulcsos vendégház 

5802 Öregvár u. 51. Műemlék 8925 3353 

28 Halászház 5824 Öregvár u. 52. Műemlék 8310 3354 

29 Halászház 5799 Öregvár u. 53. Műemlék 9030 3355 

30 Lakóház 5830 Öregvár u. 54. Műemlék 8311 3356 

31 
Halászház és 
melléképület 

5796 Öregvár utca 55. 
Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

8312 
3357, 
21676 

32 Lakóház 5831 Öregvár u. 56. Műemlék 8313 3358 

33 
Halászház és 
melléképület 

5794 Öregvár u. 57/a., b. 
általános 
műemléki 
védelem 

8472 22447 

34 
Halászház és 
melléképület 

5795 Öregvár u. 57/a., b. 
általános 
műemléki 
védelem 

8472 
22448, 
3359 

35 Halászház 5834 Öregvár u. 58. Műemlék 9031 3360 

36 Halászház 5835 Öregvár u. 60. Műemlék 8314 3361 

37 
r. k. (Szent Rókus) 
templom 

5551 Szent Rókus tér Műemlék 11016 11171 

38 

Volt római 
katolikus 
plébániaépület, ma 
lakóház 

  Szent Rókus tér 4. Műemlék 9578 3363 

39 R. k. templom 85 Kossuth tér Műemlék 2730 3339 



40 
Tanyaház és 
melléképületei 

0216/11 
KÜLTERÜLET, 
Tanya 384. 

Műemlék és 
műemlék 
tartozék  

9618 
3364, 
12487 

41 
Csongrádi Batsányi 
János Gimnázium 
és Kollégium 

5408 Kossuth Lajos tér 1. Műemlék 11464 12543 

42 
Szt. Vendel szobor 
és baldahin 

0173/1 
Szegedi műút, 
Vendel tanya 244. 

Műemlék 9467 3362 

43 Ún."Zöldkereszt" 
0373, 
0374 

Öregszőlő, közutak 
kereszteződésén 

általános 
műemléki 
védelem 

10406 3340 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

1. 5754 Baross Gábor rakpart 21. Halászház Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszintes Nádfedeles nyeregtető 

Sötétbarnára festett, 
részben osztott 

faszerkezetű nyílászárók 
(új ráccsal) 

Sötétbarnára 
meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon, rövidebbik oldalával az utcavonalon álló, 
téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses 
nyeregtetővel, deszkaoromzattal, az udvar felől 
szénaledobó nyílással. Eredetileg egytraktusos 
elrendezés, háromosztatú belső. Nyílászárók, 20. 
század eleje. Épült a 19. században, részben 
átalakítva. Népi műemlék.” * 

 

Jó műszaki állapotban van.  A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés:2021. 09. 09. /2022.09.03.  

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági Osztály 1 –
adatszolgáltatása 

Törzsszám: 6757 Azonosító: 3325 

  

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
    

     
 
 
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

  

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Vízvezetődeszka festése - - - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - - 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

2. 5828 Ék u. 1. Lakóház Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Halászház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszintes 

Halászház: nádfedeles 
nyeregtető 

Melléképület: 
cserépfedés 

Sötétbarnára festett fa 
szerkezetű nyílászárók, 

főhomlokzatán 30 cm-re 
bemélyített szimpla 
ablak, mely egykor 

vasráccsal volt ellátva.  

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve  

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Újabb, nyeregtetős melléképület - Fekete tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes 
lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, 
a tető K-i végén szénaledobó nyílással. Részben 
egytraktusos elrendezés, a bejárattal szemben egykori 
szabadkéményes konyha. Nyílászárói részben 
átalakítottak. Épült a 19. században. A telek DK-i 
sarkában újabb, nyeregtetős melléképület. Népi 
műemlék.” * 

Kisebb felújítások szükségesek. 

 

 

 

A hivatalos alaptérképen, az udvaron 
lévő kisebb melléképület nincs 

feltüntetve. 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 09. és 
2022.09.03-14. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása 

Építésügyi Hatósági Osztály 1. 

Törzsszám: 6758 Azonosító: 3326  

 

 

Helyszínrajz 

 
Fotók 

 

       
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Beázás megszüntetése Hátsó és udvari homlokzati 
fal vakolatának javítása, 

meszelés 

- „Halászház” tábla átfestése 

Hajópadló felpúposodásának 
megszüntetése a belső térben  

Ék utcai oldalsó homlokzaton a 
fekete kerítés spray nyomának 

lefestése 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Meszelés - Karbantartás, festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére 
irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére. 

 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzatának tulajdona 

Egyéb javaslatok 

A Csoóri Sándor Alapból (CSSP-TARGYALKOTO-B-2022) nem kapott támogatást a város. A pályázati forrásból a halászház 
homlokzatának, lábazatának javítására, festésére, külső-belső falak javítására, meszelésére, külső-belső nyílászárók javítására, 
festésére került volna sor. 

  2022.09.29. 

 Fotók 
 

     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

3. 5846 Ék u. 18. 
Lakóház (és 

melléképület) 
Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Borház és 
kovácsműhely 

Oldalhatáron 
álló 

Földszintes 

Borház: nád- és 
cserépfedéses nyeregtető 

(2/3 és 1/3 arányban) 

Melléképületek: 
cserépfedéses nyereg-, és 

félnyeregtető 

Részben 20. század eleji, 
nyílászárók, sötétbarnára 

festett faszerkezetű 
nyílászárók 

Borház: 
sötétszürkére 

(venyigefeketére) 
meszelve 

Melléképület: - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Az udvaron nyeregtetős régebbi (műemlék 
tartozék) és félnyeregtetős, újabb melléképület áll. 

- Feketére festett tömör 
deszka-,dróthálókerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon, hosszabbik oldalával az É-i telekhatáron 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, K felé 
cseréppel fedett toldaléképülettel. Eredetileg 
egytraktusos elrendezés, részben mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. A szobában padkás, 
falazott kemence, sarokpihenővel, a konyhában 
takaréktűzhely. Részben 20. század eleji nyílászárók. 
Épült a 19. században. Az udvaron nyeregtetős 
régebbi és félnyeregtetős, újabb melléképület. Népi 
műemlék.” * 

 

Megfelelő műszaki állapotban van.  

 

 

 

A karikával nem jelölt melléképület már 
nem áll a helyszínen. A félnyeregtetős, 

újabb melléképület nincs jelölve a 
helyszínrajzon. 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám: 6760 Azonosító: 3327 
(lakóház) Azonosító:22449 

(mellékép-műemlék tartozék) 

 

  

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

      



 

  Készítette: Varga Júlia főépítész 

       

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

- Kisebb vakolatjavítás. 
Meszelés 

Festés A borház és a mögötte lévő kis 
tér összekapcsolása, átjáró 
kialakítása 

 
Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Faszerkezetek festése, vakolat 
javítása, meszelés 

- Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére 
irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat. 

 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzatának tulajdona 

Egyéb javaslatok 

A Csoóri Sándor Alapból (CSSP-TARGYALKOTO-B-2022) nem kapott támogatást a város. A pályázati forrásból az épület 
homlokzatának, lábazatának javítására, festésére, külső-belső falak javítására, meszelésére, külső-belső nyílászárók javítására, 
festésére került volna sor.     

          

                                                                     2021.05.26.                                                                                                           2022.09.03. 

Fotók 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

4. 5848 Ék köz 3. 
Halászház (és 
melléképület) 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 
álló, előkertes 

Földszintes 
Nádfedeles nyeregtető 
cserepezett gerinccel, 

hullámpala fedésű tornác 

Sötétbarnára festett 
faszerkezetű nyílászárók  

Világosszürkére 
meszelt  

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Egy nádfedésű, cserepezett gerincű nyeregtetős 
(műemlék tartozék), több hullámpala 

(kukoricagóré is) s cserépfedésű félnyeregtetős  

- Téglakerítés zöld bejárati 
kapuval, betonkerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, 
deszkaoromzattal, benne padlásfeljáróval. Az 
épülethez téglából falazott kerítésfal csatlakozik 
bejárati kapuval. Udvari homlokzatán utólag részben 
beépített és megszélesített, téglapilléres tornác. 
Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú 
belső, meszelt deszkafödém. Nyílászárói 
átalakítottak. Épült a 19. században. Az udvar ÉK-i 
telekhatárán náddal és cseréppel fedett, nyeregtetős 
melléképület, valamint újabb kukoricagóré található. 
Népi műemlék.” * 

 

Felújításra szorul. 

 

 

 

 

 

A melléképületek egy része nincs jelölve 
a hivatalos alaptérképen. 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám: 8619 Azonosító: 3328 
(halászház) Azonosító: 21654 
(mellékép-műemlék tartozék) 

 

 Helyszínrajz 

 

Fotók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Nádazás javítása, oromdeszkázat és 
szegélydeszka (sörtedeszka) festése 

Kisebb vakolatjavítás, 
meszelés 

Festés Gázvezeték áthelyezésének 
felülvizsgálata szükséges. 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

A melléképületek felújításra 
szorulnak, a hullámpalafedés 

lecserélendő. 

- Bejárati kapu festése 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

5. 5815 Gyökér u. 1. 
Halászház (lakóház) 

és gazdasági épületei 
Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Múzeumház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszintes 

 
Lakó-és melléképület: 
nádfedéses nyeregtető 

Árnyékszék: cserépfedéses 
félnyeregtető 

Főhomlokzata két 
ablakos, sötétbarnára 
festett faszerkezetű 

nyílászárók 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

A Gyökér utcai kerítésfalhoz építve az 
utcavonalon, téglalap alaprajzú, nádfedéses 

nyeregtetős melléképület, árnyékszékek állnak. 
Utóbbiak nincsenek feltüntetve az alaptérképen. 

- Falazott, fehérre meszelt 
kerítésfal sötétbarnára 

festett fa bejárati 
kapuval, feketére festett 

tömör deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, szabadon álló, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal, É felé keskenyebb toldalékkal. Az 
utcavonalon falazott kerítésfal bejárati kapuval. 
Eredetileg egytraktusos elrendezés, mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. Az első szobában 
padkás, falazott kemence, sarokpihenővel, a konyhában 
takaréktűzhely. A toldalék háromosztatú, középen 
szabadkéményes konyha, a szobában és a kamrában 
másodlagos elhelyezésű, padkás, falazott kemence, 
sarokpihenővel. Épült a 19. században, 1983–1985 
között múzeumi célra átalakítva. 

Jó műszaki állapotban van.  

 

 

 

 

A Gyökér utcai kerítésfalhoz az utcavonalon 
álló, téglalap alaprajzú, nádfedéses 
nyeregtetős melléképület csatlakozik, tőle 
K-re új kiszolgáló épület. Népi műemlék.” * 

 

 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 –
adatszolgáltatása 

Törzsszám: 6761 Azonosító: 17255 
(halászház), 16652 (gazdasági 

épületek) 3329 (lakóház és g.ép-i) 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

        



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

  Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

- Kisebb javítás, lábazat 
meszelése 

- - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Tömör deszkakerítés 
festése 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást. 

 

Tulajdonviszony 

Magyar Állam (Üzemeltető: Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Archív felvétel 

Fotók 

      
 
 
                
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

6-7. 5778, 5779 Gyökér u. 4-6 
Halászház és 
melléképület 

Ált. műemléki 
védelem 

- 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszintes 

Nádfedéses nyeregtető 
cserepezett gerinccel 

4:Sötétbarnára festett 
faszerk.   6: Barnára 

festett, osztásnélküli, 
újabb faszerk. nyílászárók  

4: Utcán nincs, 
udvaron világos 

szürkére meszelve 
6: Barnára meszelt 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

4: Az udvaron cseréppel fedett, nyeregtetős 
melléképület. 6: A kert végében nyeregtetős 

faszerkezetű tárolóépület. 

- 4: Falazott, fehérre meszelt 
kerítésfal sötétbarna fa 

bejárati kapuval, barnára 
festett deszka nagykapu 6: 
Kopott, rozsdás fémkapu 

 

 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, 
deszkaoromzattal, a DK-i oromzatban 
padlásfeljáróval. Udvari homlokzatán utólag 
beépített, félnyeregtetős tornác. Eredetileg 
egytraktusos elrendezés, mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. 
században. Történetileg mind a telek, mind az épület 
két részre osztva. A DK-i épületrész átalakítás alatt. 
Az udvaron cseréppel fedett, nyeregtetős 
melléképület. Népi műemlék.” * 

 

4: Megfelelő műszaki állapotban van. 

A nádtető cseréje elkészült 2022 őszére. 

6: Elhanyagolt. Felújításra szorul. 
(Ellenőrzés 1. időpontjában (2021. 09. 

09.) eladó volt, azóta elkelt).  

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 09. és 
2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám: 8315 (4), 8316 (6) 
Azonosító: 3330 (4-halászház), 3331 
(6-halászház),22450 (4-mellékép.) 

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

       



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

4-6: Szegélydeszka (sörtedeszka) 
festése 6: Oromdeszkázat javítása, 

festése, nádazás javítása 

4-6:Vakolat javítása, 
meszelés (4: csak lábazat és 

az udvaron minimálisan) 

6:Hagyományos, osztott 
nyílászárók beépítése  

4:Udvari lábazat javítása, 
festése 

 
Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - 4-6:Bejárati kapuk festése, 
téglakerítés meszelése 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

2022.09.03 

 
Fotók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

8. 5780 Gyökér u. 8. 
Halászház (lakóház) 

és gazdasági épületei 
Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszintes 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserepezett gerinccel és 

tornáccal 

Sötétbarna fa osztott 
nyílászárói, udvar felől 

újabbak osztatlanok 
Sötétbarnára 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

A Ny-i telekhatáron cserépfedéses nyeregtetős, 
falazott melléképület áll, valamint egy szaletli. 

- Falazott, részben fehérre 
meszelt kerítésfal, 

sötétbarna fa bejárati 
kapuval és kerítéssel 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, 
vakolt oromzattal, a K-i oromzatban 
padlásfeljáróval. Udvari homlokzatán utólag 
beépített, félnyeregtetős tornác. Eredetileg 
egytraktusos elrendezés, mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. Nyílászárói 
újabbak. Épült a 19. században. A Ny-i telekhatáron 
cserépfedéses nyeregtetős melléképület. Népi 
műemlék.” * 

 

Jó műszaki állapotban van.  A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám: 6762 Azonosító: 17254 
(halászház), 16653 (gazdasági 

épületek) 3332 (lakóház és g.ép-i) 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
     

      



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

- - -  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Vékony repedés javítása az 
épület és a téglakerítés 

között 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 

     
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

9. 5811 Gyökér u. 9. 
Halászház (és 
melléképület) 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 
álló, előkertes 

Földszint 
Nádfedéses nyeregtető, 

cserepezett gerinccel 

Főhomlokzata 
kétablakos, 

világosbarnára festett fa 
szerkezetű nyílászárókkal 

Fehér homlokzati 
dörzsvakolat 

(kőporos 
fröcskölésű) 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Az É-i telekhatáron náddal és palával fedett, 
nyeregtetős melléképület áll (műemlék tartozék). 

- Feketére festett tömör 
deszka- és léckerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
cserepezett gerinccel, vakolt oromzattal. Udvari 
homlokzatának D-i szakaszán utólag beépített, 
félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos 
elrendezés, deszkafödémmel. Épült a 19. században. 
Az É-i telekhatáron náddal és palával fedett, 
nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” * 

 

Megfelelő műszaki állapotban van.  A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8317 Azonosító: 3333 
(halászház) Azonosító: 21671 

(mellékép-műemlék tartozék) 

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
     

          



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Szegélydeszka (sörtedeszka) festése Homlokzati dörzsvakolat 
tisztítása 

-  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

10. 5782 Gyökér u. 12. 
Halászház és 
melléképület 

Ált. műemléki véd. - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető 
cserepezett gerinccel, 

deszkaoromzattal, 
cserepezett tornác és 

melléképület 

Főhomlokzaton 
sötétbarnára, 

oldalhomlokzaton 
fehérre, udvar felől zöldre 

festett fa szerkezetű 
nyílászárók  

Tégla, vörösre 
meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Az udvaron, szabadon álló, téglalap alaprajzú, 
cseréppel fedett, nyeregtetős, sárgára meszelt 
melléképület, valamint árnyékszék áll. 

- Falazott, eredetileg 
fehérre meszelt kerítésfal 
sötétbarnára festett fém 

bejárati kapuval 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, rövidebb oldalával a Gyökér utca 
vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, 
deszkaoromzattal, csatlakozó toldaléképülettel. 
Udvari homlokzatán utólag beépített, félnyeregtetős 
tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, 
mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel, 
szabadkéményes konyhával. Épült a 19. században. 
Az udvaron, szabadon álló, téglalap alaprajzú, 
cseréppel fedett, nyeregtetős melléképület. Népi 
műemlék.” * 

 

Nagyon elhanyagolt, igen rossz 
állapotban lévő lakóépület. Az 

árnyékszék és melléképület már romos 
állapotban van. (A helyszínelés és az 

ellenőrzés időpontjában is eladó). 

 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 
09./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám: 8318 Azonosító: 3334 
(halászház), 22451 (mellékép.) 

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

        



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Nádazás javítása, oromdeszkázat és 
szegélydeszka (sörtedeszka) festése, 

tornác cserépfedésének javítása, 
pótlása  

Vakolat javítása, meszelés Csere / festés Falszerkezet megerősítése 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Újjáépítés - Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

Fotók 

       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

11. 5801 Gyökér u. 15. Halászház 
Ált. műemléki 

védelem 
- 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Lakó- és melléképület: 
nádfedéses nyeregtető 

részben cserepezett 
gerinccel; cserepezett tornác, 

ívesen kiugró tetőablak 
(hátsó udvari részen)  

Gyökér utcai homlokzaton 
zöldre, Öregvár utcai 
homlokzaton barnára 
festett fa szerkezetű 

nyílászárók 

Gyökér utcai 
sötétszürkére 

(venyigefeketére), 
Öregvár utcai 

barnára meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Öregvár utca felől oldalhatáron álló falszerkezetre 
támaszkodó félnyeregtetős építmény 

- Külön lábazati elemekkel, 
feketére (Gyökér u.), 

barnára festett tömör 
deszkakerítés (Öregvár u.) 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, rövidebb oldalával a Gyökér utca 
vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
csatlakozó toldaléképülettel, nádfedéses 
nyeregtetővel, a Gyökér utca felől kalodával 
leszorított, a hátsó részen cserepezett, az ott 
beépített padlástérhez igazodóan eltérő magasságú 
gerinccel, deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán 
részben beépített, cseréppel fedett félnyeregtetős 
tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezésű, 
mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel.  

 

Kisebb felújítások szükségesek. A 
Gyökér utca felől a kerítés nagyrészt 

hiányzik. 

 

Épült a 19. században; átalakítva, 
részben átépítés alatt. Népi műemlék.” * 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8319 Azonosító: 3335 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

        



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Szegélydeszka (sörtedeszka), 
oromdeszkázat javítása, festése 
(Gyökér utcai részen), nádazás 

javítása (mindkét részen) 

Vakolatjavítás, meszelés 
(Gyökér utcai részen), 

lábazati vakolat javítása, 
meszelése (Öregvár utca) 

Festés /csere  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Meszelés, szegélydeszka 
(sörtésdeszka), oromdeszkázat 

festése (Öregvár utca felőli részen) 

- Hiányzó rész pótlása 
(Gyökér utca), festés 

(mindkét oldalon) 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

12. 5798 Gyökér u. 17. Halászház Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Cserépfedéses nyeregtető, 
deszkaoromzattal. 
Cseréppel fedett, 

félnyeregtetős, mellvédes 
tornác 

19. század második 
feléből faszerkezetű 

nyílászárók, zöldre festve 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Lakóépület végfalához keskenyebb, cserépfedéses 
toldaléképület csatlakozik. 

- Feketére festett 
tömördeszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, cserépfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal, udvari oldalához csatlakozó 
keskenyebb toldaléképülettel. Utcai homlokzatán 
tükrös vakolat keret, könyöklős, tagozott 
szemöldökpárkányos, vakolattal keretezett ablakok, 
falazott tornácbejárat. Oromzatban felújítási 
évszám: 1993. Udvari oldalán fejezetes pillérekkel 
alátámasztott, cseréppel fedett, félnyeregtetős, 
mellvédes tornác. 19. század második felei 
nyílászárók.  

Megfelelő műszaki állapotban van. 

A hivatalos alaptérképen, az udvaron 
lévő kisebb melléképületek már nem 
léteznek.  

 

Egytraktusos elrendezés, 
mestergerendával alátámasztott 
deszkafödémmel. Épült a 19. században. 
Jelenleg vendégház. Népi műemlék.”* 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. 

*CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági Osztály 1 adatszolgáltatása  

 

Törzsszám:9926 Azonosító: 3336 

 
Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

    
     



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat, szegélydeszka 
(sörtedeszka) vízvetődeszkázat 

javítása, festése 

Vakolat javítása, meszelés 
(leginkább a szomszéd felőli 

hátsó homlokzaton) 

(Festés) Tornác süllyedésének 
megszüntetése, javítása 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 2.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09405) ** 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást. 

** 2021 nyarán megtörtént a 
nyílászárók festése, új 

konyhabútor készült, az 
udvaron tűzrakóhely létesült. 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata tulajdona (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

13. 5797 Gyökér u. 19. 
Halászház és 

gazdasági épületei 
Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Textiles ház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
deszkaoromzattal 

Utcai főhomlokzat 
osztott egyablakos, 

sötétbarnára festett fa 
szerkezetű nyílászáró 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Elbontásra került az alaptérképen feltüntetett 
melléképület 

- Feketére festett, tömör 
deszkakerítés 

- 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, L-alaprajzú, földszintes 
lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal, az utcai szárny É-i részén, az 
udvar felé, szénaledobó nyílással. Eredetileg 
egytraktusos elrendezésű, részben mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. század 
második felében, átalakítva. Jelenleg vendégház. 
Népi műemlék.” * 

Felújítandó A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám: 6763 Azonosító: 17252 
(halászház), 17253 (gazdasági 

épületek), 3337 (halászház és g.ép-i) 

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
   
 

     



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Tetőszerkezet felújítása, nádazás 
javítása, szegélydeszka 

(sörtedeszka), oromdeszkázat 
festése 

Meszelés - „Textiles ház” c. tábla átfestése 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére 
irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat. Tartószerkezet felújítását követően kerülhet majd sor a nádtető cseréjére. *** 

2021 májusában a belső terek 
meszelése folyt közösségi 
összefogás keretén belül. 

Tulajdonviszony 

Magyar Állam tulajdona 

Egyéb javaslatok 

*** Statikai szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény alapján új tetőszerkezet építése szükséges, örökségvédelmi engedélyes 
tervek elkészültek, tetőszerkezeti terv és költségvetés készítésére van szükség. 

A Csoóri Sándor Alapból (CSSP-TARGYALKOTO-B-2022) nem kapott támogatást a város. A pályázati forrásból az épület 
homlokzatának, lábazatának javítására, festésére, külső-belső falak javítására, meszelésére, külső-belső nyílászárók javítására, 
festésére került volna sor. 

 

 

 

Fotók 

                   
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

14. 5757 Kígyó u. 4. 
Halászház (és 
melléképület) 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 
álló, előkertes 

Földszint 

Nádfedéses nyeregtetővel, 
cserepezett gerinccel, 

deszkaoromzattal, tornác 
fedése folyamatban 

Sötétbarnára festett fa 
nyílászárók 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

A D-i telekhatáron téglány alaprajzú, 
cserépfedéses nyeregtetős (műemlék tartozék). 

- Fekete tömör és nyitott 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon 
álló, az utca kiteresedése felé előkertes, téglalap 
alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses 
nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, 
deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán, a D-i 
szakaszon, téglapilléres, mellvédes, cseréppel fedett, 
félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos 
elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott, deszkafödémes helyiségek. Épült a 
19. században, részben átalakítva. A D-i 
telekhatáron téglány alaprajzú, cserépfedéses 
nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” * 

 

Felújítás alatt van.  A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8305 Azonosító: 3338 
(halászház) Azonosító: 16542 
(mellékép-műemlék tartozék) 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

  



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Nádazás kisebb javítása Vakolat javítása, meszelés - Vezetékek eltávolítása a 
homlokzatról 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Vakolat javítása, meszelés, 
szegélydeszka (sörtedeszka) 

oromdeszkázat javítása, festése 

- - 

Támogatások Felújítás időpontja 

 2021. 

Tulajdonviszony 

Magántulajdon. 

Egyéb javaslatok 

A tornác felújítása, valamint a halászház és szomszédos, Baross Gábor rakpart 23. sz. alatti lakóépület közötti átjáró megvalósítása 
felülvizsgálatra került. A nyaktagot elbontották. ( 

         

2022.09.03. 

 
Fotók 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

15. 5767 Öregvár u. 23. 
Halászház (és 
melléképület) 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 
álló, előkertes 

Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserepezett gerinccel, elöl 

deszka-, hátul tűzfallal lezárt; 
cseréppel fedett, 

félnyeregtetős tornác és 
melléképület, hullámpala 

fedésű gépkocsibeálló 

A főhomlokzat ablaknélküli, 
az oldalhomlokzaton négy 
kékre festett osztott ablak, 

udvar felől okkersárga fa 
nyílászárók 

Fehérre meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

A D-i telekhatáron téglány alaprajzú, cseréppel 
fedett, nyeregtetős melléképület (műemlék 
tartozék), a Bökényalj út felől hozzáépített 

félnyeregtetős garázs (nincs feltüntetve) áll. 

- Betonpillérek közt, -
lábazaton kopott deszka- és 

léckerítés, barnára festett 
garázskapu fából, fémvázas, 

dróthálós nagykapu 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, hosszabbik oldalával az utca 
kiteresedése felé álló, előkertes, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
cserepezett gerinccel, elöl deszka-, hátul vakolt 
deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán cseréppel 
fedett, félnyeregtetős, utólag beépített tornác. 
Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú 
belső, deszkafödémes helyiségek. Épült a 19. 
században, részben átalakítva.  

 

Felújítandó, kisebb átalakítások 
szükségesek. (A helyszínelés és az 

ellenőrzés idejében eladó).  

 

A D-i telekhatáron téglány alaprajzú, 
cseréppel fedett, nyeregtetős 
melléképület. Népi műemlék.” * 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 

2021.05.26./06.22 Ellenőrzés: 2021. 
09. 10/2022.09.14. * CSCSMKH 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 

1 -adatszolgáltatása Törzsszám: 
8306 Azonosító: 3341 (halászház) 

22452 (mellékép-műemlék tartozék) 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

       



 

 Készítette: Varga Júlia főépítész  

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat, szegélydeszka 
(sörtedeszka) javítása, festése; 

vakolt oromfal festése (nádazás 
későbbiekben) 

Vakolat javítása, meszelés - Toldaléképületként 
megvalósult hullámpala 

fedésű és burkolatú 
gépjárműbeálló elbontása, 

főhomlokzaton lévő 
gázvezeték áthelyezésének 
felülvizsgálata szükséges. 

 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Meszelés - Hiányzó tömör 
deszkakerítés pótlása, 

festés általánosan 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

        

2022.09.14. 

Fotók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

16. 5774 Öregvár u. 27. Halászház 
Ált. műemléki 

védelem 
- 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Saroktelken, 
oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserepezett gerinccel, 

deszkaoromzattal, cserép-
pel fedett, félnyeregtetős, 

tornác. 

Főhomlokzaton fehérre, 
oldalhomlokzaton, 

melléképületek barna 
festett faszerkezetű 

Világosszürkére 
festve 

(dörzsvakolat) 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Cseréppel és hullámpalával fedett nyeregtetős 
melléképületek, félnyeregtetős árnyékszék 

Alápincézett toldaléképület Barna fahatású fém 
nagykapu, betonkerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, hosszabbik oldalával az utcavonalon 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, 
deszkaoromzattal, K-i végéhez L alakban csatlakozó, 
földszintes, alápincézett toldaléképülettel. Rövidebb 
utcai homlokzatán a 20. század második felében 
készült vakolatarchitektúra. Udvari homlokzatán 
cseréppel fedett, félnyeregtetős, utólag beépített 
tornác. Udvari homlokzatának É-i végén pincelejárat. 
Eredetileg egytraktusos elrendezés. Az utcavonaláig 
húzódó pince tégla dongaboltozatos, a pinceajtón 19. 
századi vasalat. Épült a 19. században, átalakítva. 

 

Megfelelő műszaki állapotban van.  

 

 

 

 

 

Népi műemlék.” * 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 10./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

 

Törzsszám: 8307 Azonosító: 3342  

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

    



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat javítása, vízvető 
festése, hullámpalafedés 

megszüntetése (későbbiekben 
nádazás) 

- Főhomlokzat ablaka körüli 
díszítés megszüntetése 

Gázvezeték áthelyezésének 
felülvizsgálata szükséges. 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Sárga oromfal fehérre festése - Betonkerítés helyett tömör 
deszkakerítés 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

17. 5816 Öregvár u. 33. és 33.a. Halászház 
Ált. műemléki 

védelem 
- 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserepezett gerinccel, 
szénaledobó nyílással, 

téglaoromzattal, udvaron 
cserépfedéssel. Cseréppel 

fedett, félnyeregtetős 
tornác s árnyékszék 

Barnára festett fa 
nyílászárók 

(főhomlokzaton osztott 
és osztatlan), 
téglapárkány 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Cseréppel fedett vakolt árnyékszék, kukoricagóré - Kopott tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, újonnan épült szerkezetű, az 
utca felé nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett 
gerinccel, szénaledobó nyílással, téglaoromzattal, az 
udvari részen cserépfedéssel. Udvari, homlokzatán, 
részben beépített, cseréppel fedett, félnyeregtetős 
tornác, D-i végéhez, L alakban, kis nyári konyha 
csatlakozik. Épült a 19. században, (jelenleg teljes 
átalakítás alatt). Népi műemlék.” * 

 

Felújításra szorul.   A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.06.01. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:9161 Azonosító: 3343 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

     



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Nádazás, cserépfedés, szénaledobó 
javítása, oromdeszkázat javítása 

Vakolat javítás, festés Nyílászárók egységes 
osztása 

 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Meszelés - Javítás, festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

18. 5745 Öregvár u. 34. Lakóház Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Élelmiszerüzlet 
Saroktelken, 
oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
deszkaoromzattal, 
cseréppel fedett, 

félnyeregtetős nyári konyha 

 Barnára festett fa 
nyílászárók 

(főhomlokzaton osztott 
ablakok) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére), 

sötétbarnára 
meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

K-i telekhatár közepén új félnyeregtetős, cseréppel 
fedett melléképület fém ajtókkal 

- Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

- 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, rövidebb oldalával az Öregvár utca 
vonalán álló, téglalap alaprajzú földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, ÉK-i 
sarkához L alakban csatlakozó, cseréppel fedett, 
félnyeregtetős nyári konyhával. Egytraktusos 
elrendezés, kétosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémes helyiségek. Épült a 19. 
században. A K-i telekhatár közepén új melléképület. 
Népi műemlék.” * 

 

Megfelelő műszaki állapotban van, 
kisebb felújítások szükségesek. 

 

 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 10./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám: 6764 Azonosító: 3344 

 

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
      

 

       
 

 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat, szegélydeszka 
(sörtedeszka), vízvezető deszka 
festése (nádazás későbbiekben) 

Vakolat javítása, meszelés Festés  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Vakolat javítás, meszelés - Festés, kisebb javítások 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást. 

 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata (Üzemeltető: Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.) 

Egyéb javaslatok 

2021 nyarán felmerült egy légkondicionáló berendezés beszerelése a nagy meleg miatt, az eladók komfortosabb munkavégzése és a 
vevők kedvezőbb kiszolgálása, valamint termékek minőségmegőrzése végett. Több fajta árut, többek között édességeket nem tudnak 
rendelni olvadás miatt. Az alábbi lehetőségek merültek fel: 

• kültéri egység nélküli klímaberendezés 
• kültéri egység padláson történő elhelyezése 
• kültéri egység földre való elhelyezése és növényzettel való eltakarása  

A klímaberendezés kültéri egységének külső falra, konzolon történő elhelyezése nem javasolt. 

 

Fotók 

      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

19. 5818 Öregvár u. 37. 
Halászház (Égető-

ház) 
Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
deszkaoromzattal.  

Sötétbarnára és 
(korábban) fehérre 

festett faszerkezetűek 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal. 
Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, 
mestergerendával alátámasztott, deszkafödémes 
helyiségek. Megújított kemence. Épült 1850 körül. 
Népi műemlék.” * 

 

Megfelelő műszaki állapotban van. 
Kisebb felújítások szükségesek. 

 

A hivatalos alaptérépen feltüntetett 
melléképület nem létezik már.  

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8308 Azonosító: 3345 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
      
 

              
 

    



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

- Lábazat javítása, meszelése Egységes osztású ablakok 
beépítése, (festés) 

Téglakémény javításra szorul. 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - - 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09393)**                  
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást. 

** 2021 nyarán a nyílászárók 
festése megtörtént. 

Tulajdonviszony 

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

20. 5766 Öregvár u. 38. Lakóház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserepezett gerinccel, 

deszkaoromzattal, kiugró 
és tetősíkban álló 

tetőablakok 

Barnára festett fa 
(főhomlokzaton egy 

osztott ablak) 
Fehérre 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - Részben felújított tömör 
deszkakerítés, feketére 
és sárgásbarnára festve  

 

- 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes 
lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, 
É-i részéhez L alakban csatlakozó újabb 
toldaléképülettel. Eredetileg egytraktusos elrendezés, 
háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, 
deszkafödémes helyiségek. Épült a 19. században. 
Átalakítva, a toldalék jelenleg műterem. Népi műemlék.” 
* 

 

Felújítandó, kisebb javítások 
szükségesek 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 

2021.05.26./ 06.22./07.08 
Ellenőrzés: 2021. 09. 10. 
/2022.09.03. * CSCSMKH 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Építésügyi Hatósági 
Osztály 1 -adatszolgáltatása  

Törzsszám: 6765 Azonosító: 3346  

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
      

       



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat és szegély festése Vakolat javítása, meszelés, 
lábazat sötétszürkére vagy 

barnára meszelése 

Festés homlokzaton és 
tetőn is 

 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Festés: egységesen fekete 
színre   

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon (Tóth Béla szobrászművész egykori lakóháza) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 

     
     
 
 
 
 
 
 

 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

21. 5819 Öregvár u. 39. 
Halászház (és 
melléképület) 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
(volt 

fazekasház) 

Saroktelken, 
oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Cserépfedésű nyeregtető, 
vakolt oromzattal, az É-i 

oromzatban padlásfeljáró, 
cserépfedésű melléképület 

Sötétbarnára festett fa  
Sötétszürkére 

(venyigefeketére) 
meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

DNy-i telekhatáron téglalap alaprajzú, 
cserépfedésű melléképület (műemlék tartozék). 

- Kopott tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, hosszabbik oldalával az utcavonalon 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, (pala, 
illetve) cserépfedésű nyeregtetővel, vakolt 
oromzattal, az É-i oromzatban padlásfeljáróval, 
DNy-i sarkához L-alakban csatlakozó, cseréppel 
fedett félnyeregtetős nyári konyhával. Egytraktusos 
elrendezés, vakolt síkmennyezettel. Épült a 19. 
században. A DNy-i telekhatáron téglalap alaprajzú, 
cserépfedésű melléképület. Népi műemlék.” * 

 

Megfelelő műszaki állapotú, kisebb 
javítások szükségesek. 

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8882 Azonosító: 3347 
(halászház) Azonosító: 22453 

(melléképület-műemlék tartozék) 

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
    

      
     



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkaszegély festése Vakolat javítása, meszelés -  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Vakolat javítása, meszelés - Festés fekete színre 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást. 

 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet, szezonon kívül recepció 
működik benne) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

22-23. 5805 Öregvár u. 45., 45/b. 
Halászház /Blázsik-

ház (és melléképület) 
Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház  
Oldalhatáron 
álló, előkertes 

Földszint 
Nádfedéses nyeregtetővel, 

deszkaoromzattal, cseréppel 
fedett, félnyeregtetős tornác 

Fő- és oldalhomlokzat 
egyaránt osztott 

egyablakos, sötétbarnára 
festett fa szerkezetű  

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Ny-i telekhatáron nádfedéses, nyeregtetős (műemlék 
tartozék), K-in cserépfedéses, félnyeregtetős, udvarban 

árnyékszék, tároló 

- Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

Van 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, 
téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses 
nyeregtetővel, deszkaoromzattal. Udvari 
homlokzatának K-i kétharmadán beépített, cseréppel 
fedett, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos 
elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel. A 
beépített tornác K-i részén kialakított konyhában, 
másodlagos elhelyezésben álló takaréktűzhely. Épült a 
19. században. Átalakítva, jelenleg vendégház. A Ny-i 
telekhatáron külön trsz. alatt védett, azonos hrsz.-on 
álló, a zsákutca felől megközelíthető, téglalap 
alaprajzú, földszintes melléképület, nádfedéses 

Felújítandó, különösen a 45/b. van 
elhanyagolt, leromlott állapotban.  

Az 1940-es években előtérrel és 
konyhával bővült (Öregvár u. 45.) 

nyeregtetővel, vakolt oromzattal (trsz.: 
8252).Eredetileg istálló volt, jelenleg, a 
telektől elkerítve, külön telekbejáratú 
lakóház (Öregvár u. 45/b).  A K-i 
telekhatár D-i részén, téglalap 
alaprajzú, cserépfedésű nyeregtetős 
melléképület. Népi műemlék.”  * 

 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 10./2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

45: Törzsszám: 6766 Azonosító: 3349 
(halászház) Azonosító: 22454 

(melléképület – műemlék tartozék) 
45/b: Törzsszám: 8252 Azonosító: 

3348  

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

        
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Szegélydeszka (sörtedeszka), 
vízvetődeszka és oromdeszkázat 

festése, fedés javítása (ált.) 

Vakolatjavítás, meszelés 
(ált.) 

Festés (ált.) Kéményjavítás és 
kertrendezés a 45/b. esetében 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Vakolatjavítás, meszelés, fedés javítása 
(ált.) 

- Új kerítés építése, 
javítás, festés (45/b.) 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 2.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09403)**                  
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül az Öregvár u. 45/b. esetében 
komplex felújításra (tetőcsere, homlokzat, nyílászáró felújítás, belső állagmegóvás, kerítés csere, 
járdafelújítás) pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A felújítás tervezésére nyert támogatást az 
önkormányzat. A rövid határidő miatt azonban nem valósult meg a tervezés. 

** 2021 nyarán felújításra 
került a fürdőszoba az Öregvár 

utca 45. szám alatt. 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

 

     

Fotók 

    

 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

24. 5804 Öregvár u. 47. Lakóház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
Oldalhatáron 
álló, előkertes 

Földszint 
Nádfedéses nyeregtető, 

félnyeregtetős 
cserépfedésű tornác 

Sötétbarnára festett fa, 
egyablakos főhomlokzat 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Félnyeregtetős, cserépfedésű toldalék 
melléképület; faszerkezetű, cserépfedésű fészer. 

- Tömör deszkakerítés - 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap 
alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedésű 
nyeregtetővel, deszkaoromzattal, D-i végéhez 
csatlakozó, az épületnél keskenyebb, cseréppel 
fedett, félnyeregtetős melléképülettel. Udvari 
homlokzatán téglapilléres, mellvédes, D-i végén 
beépített, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác. 
Eredetileg egytraktusos elrendezésű, háromosztatú 
belső, mestergerendával alátámasztott, illetve 
anélküli deszkafödémmel. Épült a 19. században. 
Átalakítva, jelenleg vendégház. Az udvaron új 
építésű fészer, átalakítva. Népi műemlék.” * 

 

Felújítandó 

 

 

 

 

Faszerkezetű fészer nincs jelölve a 
hivatalos alaptérképen, a hátsó kerti 

melléképítmény már nincs meg.  

 

 

 

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:9028 Azonosító: 3350 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

       
 
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Nádazás javítása, szegélydeszka 
(sörtedeszka), vízvetődeszka és 

oromdeszkázat (helyenként) festése 

Meszelés (Festés) - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Cserépfedés javítása, faszerkezet 
festése, meszelés 

- Javítás, toldozás 
megszüntetése, festés: 

feketére 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 2.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09386) ** 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére 
irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat. Tartószerkezet felújítását követően kerülhet majd sor a nádtető cseréjére. *** 

**2021 nyarán megtörtént a 
nyílászárók festése, új 

konyhabútor készült, az 
udvaron tűzrakóhely létesült. 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

*** Statikai szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény alapján új tetőszerkezet építése szükséges, örökségvédelmi engedélyes 
tervek elkészültek, tetőszerkezeti terv és költségvetés készítésére van szükség. 

 

 

Fotók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

25. 5803 Öregvár u. 49. 
Halászház (Bertus-

ház) 
Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserépfedésű tornác 

Sötétbarnára festett 
faszerkezetű utcai 

ablakok (vakolt 
keretezéssel) és bejárati 

ajtó 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

Saroktelken, rövidebb oldalával az Öregvár utca 
vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, az utca felé vakolt-, hátul 
deszkaoromzattal, utóbbiban padlásfeljáróval. Az 
Öregvár utcai homlokzatán vakolt keretezésű 
ablakok és falsávok, falazott tornácbejárat. Udvari 
homlokzatán faoszlopos, cseréppel fedett, 
félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos 
elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel.  

Kisebb javítások, állagmegóvás 
szükséges. (A háromosztatú ház előtt 

eredetileg tornác futott végig, amelyet 
később beépítettek.)  

A szobában, másodlagos elhelyezésben 
álló, kívül fűtős, padkás falazott 
kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. 
században. Átalakítva, jelenleg 
vendégház. Népi műemlék.” * 

 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása  

 

Törzsszám:9029 Azonosító: 3351 

 Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

    



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Hátsóhomlokzaton oromdeszkázat, 
helyenként a szegélydeszka 

(sörtedeszka) festése 

Meszelés (lábazat), ajtó felett 
repedés javítása 

Festés - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Kerítés javítása, feketére 
történő festése 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.700.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09397)**                   

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat.  Nem kapott támogatást. 

** 2021 nyarán a fürdőszoba 
felújításra került, új 

konyhabútor készült, az 
udvaron tűzrakóhely létesült. 

Tulajdonviszony 

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 

      
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

26. 5759 Öregvár u. 50. 
Halászház (és 
melléképület) 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
Saroktelken, 
oldalhatáron 

álló 
Földszintes Nádfedéses nyeregtető 

Sötétbarnára festett fa 
szerkezetű, utcai 

homlokzaton két kisalakú 
ablak (főépület) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Téglalap, nem L alakú, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal (műemlék tartozék). 

- Tömör deszkakerítés  

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Saroktelken, hosszabbik oldalával a Kígyó utca 
vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, vakolt oromzattal, a D-i 
oromzatban padlásfeljáróval. Eredetileg 
egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, 
mestergerendával alátámasztott, illetve anélküli 
deszkafödémmel. A szobában másodlagos 
elhelyezésben álló kemence, sarokpadkával. Épült a 
19. század második felében. Átalakítva, jelenleg 
vendégház. A DK-i telekhatáron, az utcavonalra 
épített, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes 

 

Megfelelő, kisebb javítások, 
karbantartás szükséges. 

A lakóépület előtt nyitott tornác fut. A 
hivatalos alaptérképen lévő, hátsó 
kisebb melléképület nem létezik már. 

melléképület, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal, a belsőben 
mestergerendával alátámasztott 
deszkafödémmel. Népi műemlék.” * 

 

 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági Osztály 1 –
adatszolgáltatása 

Törzsszám:8309 Azonosító: 3352 
(halászház) Azonosító: 21672 
(mellékép-műemlék tartozék) 

 

 

  

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

     



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

     

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

- Lábazat javítása, meszelés Szénaledobó festése - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Oromdeszkázat festése (udvar felől) - Festés (Kígyó utca felől) 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.500.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09400)**                  
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást. 

** 2021 nyarán megtörtént a 
nyílászárók festése, az 

udvaron tűzrakóhely létesült. 

Tulajdonviszony 

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

27. 5802 Öregvár u. 51. Halászház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
(népi: kulcsos 
vendégház) 

Oldalhatáron 
álló, előkertes 

Földszint 
Nádfedeles, cserepezett 

gerinccel nyeregtetős 

Sötétbarnára festett fa 
(egyablakos 

főhomlokzat) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Nádfedéses, cserepezett gerincű nyeregtetős ép. 
az Öregvár u. 47. sz.alatti lakóép. mögött 

- Vízszintesen, hézaggal 
elhelyezett deszkákból 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Az Öregvár és Gyökér u. közötti utcaszakaszon, az 
É-i telekhatáron, fésűs beépítésben álló, előkertes, 
téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses 
nyeregtetővel, deszkaoromzattal, a tető Ny-i végén 
szénaledobó nyílással. Eredetileg egytraktusos 
elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. A szobában, 
másodlagos elhelyezésben álló padkás falazott 
kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. században. 
Átalakítva, padlástere beépítve, jelenleg vendégház. 
Népi műemlék.” * 

 

Megfelelő műszaki állapotú, de kisebb 
javítások, karbantartás szükséges.  

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 09. 
/2022.10.06. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8925 Azonosító: 3353 

 Helyszínrajz 

 

Fotók 
     

      
                                                                                                                                             2022.10.06. 

 
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat festése, 
vízvetődeszka hiányzó 

csipkeelemének pótlása 

- - - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.500.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09401)** 2021.10.21-én a 
Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés felújítására és a melléképület nádtető 
cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére. 

** 2021 nyarán a fürdőszoba 
felújításra került, az udvaron 

tűzrakóhely létesült. 

Tulajdonviszony 

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
melléképület 2021.05.26 és 2022.10.06. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

28. 5824 Öregvár u. 52. Halászház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház (volt 
mézeskalácsház)  

Oldalhatáron 
álló 

Földszint Nádfedéses nyeregtető 

Sötétbarnára festett 
faszerkezetű (részben 

osztott kétablakos 
főhomlokzat) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes 
lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal. 
Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú 
belső, deszkafödémmel. Épült a 19. században. 
Átalakítva, jelenleg vendégház. Népi műemlék.” * 

 

Megfelelő műszaki állapotban van. 

 

 

 

A hivatalos alaptérképen lévő hátsó 
melléképület már nem létezik.  

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
Ellenőrzés: 2021. 09. 10. 2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8310 Azonosító: 3354 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
      
 

      
 

 
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Szegélydeszka (sörtedeszka) festése, 
(későbbiekben oromdeszkázat festése) 

Lábazat javítása (járdánál), 
meszelése 

Festés - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - - 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére 
irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére. 

 

Tulajdonviszony 

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet, tartós bérletbe adva) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 

                    2022.09.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

29. 5799 Öregvár u. 53. Halászház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszintes 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserepezett gerinccel  

Zöldre, illetve 
sötétbarnára festett fa 

(kétablakos főhomlokzat) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon, rövidebb homlokzatával az utcavonalon 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, 
nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, 
deszkaoromzattal, D-i oromzatában 
padlásfeljáróval. Udvari homlokzatának két végén 
beépített, középrészén téglapilléres, cseréppel fedett, 
félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos 
elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. 
században. Jelenleg két, önálló lakrésszé átalakítva, 
vendégház. Népi műemlék.” * 

 

Felújítandó 

 

 

 

A hivatalos alaptérképen lévő kisebb 
melléképítmények már nem léteznek.  

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

 

Törzsszám:9030 Azonosító: 3355 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
      

     
 
 

 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Szegélydeszka (sörtedeszka), 
vízvetődeszka, oromdeszkázat 

festése  

Lábazat meszelése 
(repedések megszüntetése a 

homlokzaton) 

(Festés)  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 2.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09391)** 2021.10.21-én a 
Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belülkerítés és nádtető cseréjére irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat. 
Tartószerkezet felújítását követően kerülhet majd sor a nádtető cseréjére. *** 

** 2021 nyarán megtörtént a 
nyílászárók festése, az 53/a-
ban  új konyhabútor készült. 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

*** Statikai szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény alapján új tetőszerkezet építése szükséges, örökségvédelmi engedélyes 
tervek elkészültek, tetőszerkezeti terv és költségvetés készítésére van szükség. 

 

Fotók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

30. 5830 Öregvár u. 54. Lakóház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserepezett gerinccel és 

tornáccal 

Sötétbarnára festett 
faszerkezetű (osztott 

egyablakos főhomlokzat) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Újabb cseréppel fedett, félnyeregtetős két 
melléképület kemencével 

- Feketére festett, tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal, É-i homlokzatához csatlakozó 
cseréppel fedett toldalékkal. Udvari homlokzatán 
faoszlopos, félnyeregtetős tornác. Eredetileg 
egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, 
deszkafödémmel. A szobában újabb kemence. Épült a 
19. században. Átalakítva vendéglő céljára (volt 
Kemence-csárda), jelenleg pusztuló állapotban. Az É-
i telekhatáron, a korábbi vendéglátó funkcióhoz 
kapcsolódó, újabb melléképületek és kemence. Népi 
műemlék.” * 

 

Megfelelő, de karbantartás, kisebb 
javítások szükségesek. 

 

 

 

 

A hivatalos alaptérképen a 
melléképítmények nincsenek 

feltüntetve. 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

 

Törzsszám:8311 Azonosító: 3356 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
      

 
 
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Nádazás javítása, szegélydeszka 
festése 

Vakolat javítása, meszelés Festés - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Cserépfedés és vakolat javítása, 
festés 

- Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül komplex felújításra 
(tetőcsere, homlokzat, nyílászáró felújítás, belső állagmegóvás, kerítés csere, járdafelújítás) 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A felújítás tervezésére nyert támogatást az önkormányzat. 
A rövid határidő miatt azonban nem valósult meg a tervezés. 

 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 

      
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

31. 5796 Öregvár u. 55. 
Halászház (és 
melléképület) 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Fafaragóház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető, 
deszkaoromzat (fő- és 

melléképület egyaránt) 

Sötétbarnára festett fa 
szerkezetű (főhomlokzat: 

osztott kétablakos és 
bejárati ajtó) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Utcai telekhatáron nádfedéses, nyeregtetős (műemlék 
tartozék), udvarban cserépfedésű félnyeregtetős raktár 

- Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

Kerti csap 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán, a D-i végén 
beépített, téglapillérekkel alátámasztott, cseréppel 
fedett, félnyeregtetős tornác, utcai végén bejárattal. 
Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, 
mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. 
Épült a 19. században. Az É-i, utcai telekhatáron, 
hosszabb homlokzatával utcavonalra épített, 
szabadon álló, földszintes melléképület, nádfedéses 
nyeregtetővel, deszkaoromzattal, a belsőben 
mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. 
Az udvar DNy-i sarkában új istálló. Népi műemlék.” 

 

Megfelelő műszaki állapotú, de kisebb 
javítások, karbantartás szükséges. 

 

 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. 
/2022.10.06. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8312 Azonosító: 3357 
(halászház) Azonosító: 21676 
(mellékép-műemlék tartozék) 

 

 
Helyszínrajz 

 

Fotók 

              



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Szegélydeszka (sörtedeszka) festése, 
oromdeszkázat helyenként,  

Meszelés  Festés - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Szegélydeszka (sörtedeszka) festése, 
meszelés  

- Javítás (oldalkertben), 
festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére 
irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére. 

 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata 

Egyéb javaslatok 

A Csoóri Sándor Alapból (CSSP-TARGYALKOTO-B-2022) nem kapott támogatást a város. A pályázati forrásból az épület 
homlokzatának, lábazatának javítására, festésére, külső-belső falak javítására, meszelésére, külső-belső nyílászárók javítására, 
festésére került volna sor, illetve az udvaron egy 15 m2 betonfelületet kisméretű téglaburkolattal szerettek volna lefedni. 

  

2022.10.06. 

 Fotók 

           
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

32. 5831 Öregvár u. 56. Lakóház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető 
deszkaoromzattal, 

cseréppel fedett 
félnyeregtetős tornác, 

cserépfedésű 
toldaléképület tűzfallal 

csatlakozóan 

Okkersárgára festett fa 
szerkezetű 

(főhomlokzaton egy 
bemélyített ablak és 

bejárati ajtó) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Jellegtelen melléképületek a hátsó telekhatárnál, 
sátorszerű garázs az udvar közepén 

- Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal, udvari végéhez csatlakozó 
toldaléképülettel. Udvari homlokzatán téglapilléres, 
mellvédes, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác, 
utcai végén bejárattal. Egytraktusos elrendezés, 
háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. 
században, (a toldaléképület jelenleg átépítés alatt). 
A hátsó telekhatáron újabb, jellegtelen 
melléképületek. Népi műemlék.” * 

 

Felújítandó, javítások, karbantartás 
szükséges. 

 

 

 

A hivatalos alaptérképen a 
melléképítmények nincsenek 

feltüntetve. 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. és 
2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

 

Törzsszám:8313 Azonosító: 3358 

 Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotók 

    



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat, szegélydeszka 
festése 

Vakolat javítása, meszelés Festés sötétbarna színre Tornácoszlopok között a fólia 
elbontása 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Melléképületek, garázs elbontása - Festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére 
irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére. 

 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 

.        
2022.09.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

33-34. 5794,5795 Öregvár u. 57/a., b. 
Halászház és 

melléképületek 
Ált. műemléki 

védelem 
- 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 

Saroktelken, 
oldalhatáron 

álló (előkertes-
57/b) 

Földszint 

Kontyolt cserépfedés, 
nádfedéses nyeregtető 

cserepezett gerinccel (57/a), 
nádfedéses nyeregtető (57/b) 

cserépfedésű tornácok 

Sötétbarnára festett fa 
(osztott egyablakos 

főhomlokzat 57/b), piros 
bejárati ajtó, redőnyözött 

ablak (57/a) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve (57/a 
esetében csak a 
főhomlokzaton) 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Az Öregvár utcai telek belső, D-i telekhatárán, 
cseréppel fedett félnyeregtetős melléképületek (az 

57/b toldaléképülete nem létezik már) 

- Feketére festett tömör 
deszka, barna fémkapu 
(57/a), nádszövet pótlás 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Három utca által határolt saroktelken, rövidebb 
homlokzatával az Öregvár utca vonalán álló, téglalap 
alaprajzú, földszintes lakóház, az Öregvár utca felé 
lekontyolt nyeregtetővel, a Gyökér utca felől 
deszkaoromzattal. Nádfedéses nyeregtetővel, részben 
cserepezett gerinccel, az Öregvár utca felőli oldalon a 
kontyolás körül cseréppel fedett. Az Öregvár utcai 
homlokzata egyablakos, amelyhez a homlokzat 
párkánymagasságáig attika szerűen felmagasított 
tornácbejáratot építettek. Udvari homlokzatán részben 
beépített, téglapilléres, mellvédes, cseréppel fedett, 
félnyeregtetős tornác. Egytraktusos elrendezés, 
háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott 
deszkafödémmel.  

Felújítandó: javítások, karbantartás 
szükséges (57/a) Megfelelő (57/b) 

Épült a 19. században. Jelenleg két részre 
osztva. A Gyökér utcai telekhatáron, 
hosszabb homlok-zatával utcavonalra 
épített, szabadon álló, földszintes 
melléképület, cseréppel fedett 
nyeregtetővel, deszkaoromzattal, Ny-i 
oromzatában padlásfeljáróval. Az Öregvár 
utcai telek belső, D-i telekhatárán, 
szabadon álló, földszintes melléképület, 
cseréppel fedett (nyeregtetővel), deszka-
oromzattal.   

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

Népi műemlék.” * 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása  

Törzsszám: 8472 Azonosító: 3359 
(57/b halászház), 22447,22448 

(57/a,b melléképületek) 

 Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók 

       



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Nádazás javítása, oromdeszkázat 
festése (57/b) 

Vakolat javítás, meszelés 
(57/a), csak a lábazat (57/b) 

Festés (57/a) Csatorna festése (57/a) 

Kémény javítása (57/b) 
Melléképület Pince Kapu, kerítés 

Rózsaszín helyett fehérre meszelés - Festés, javítás, pótlás 
(fekete tömör 

deszkakerítésre) (57/a), 
közös hátsó kerítés festése  

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09388)**                  
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül az Öregvár u. 57/a. esetében 
komplex felújításra (tetőcsere, homlokzat, nyílászáró felújítás, belső állagmegóvás, kerítés csere, 
járdafelújítás) pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A felújítás tervezésére nyert támogatást az 
önkormányzat. A rövid határidő miatt azonban nem valósult meg a tervezés. 

** 2021 nyarán a 
nyílászárókat lefestették az 

Öregvár utca 57/b. szám alatt. 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Művelődési Központ és Városi Galéria) -57/a 

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) -57/b 

Egyéb javaslatok 

Lépcső javítása az Öregvár utca 57/b. előtt. 

 

 

 

Fotók 

       
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

35. 5834 Öregvár u. 58. Halászház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Kosárfonó ház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető 
deszkaoromzattal, 

cserépfedésű tornác és 
toldaléképület 

Sötétbarnára festett fa 
szerkezetű (főhomlokzat 
osztott kétablakos vakolt 

keretezéssel) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - Téglakerítés, tömör 
deszkakapuval 

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal, udvari végéhez csatlakozó 
toldaléképülettel, a toldalék cseréppel fedett 
tetőzetében szénaledobó nyílás. Udvari homlokzatán 
téglapilléres, cseréppel fedett félnyeregtetős tornác, 
utcai végén falazott, benne bejárat. Egytraktusos 
elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott deszkafödémmel. A szobában padkás 
falazott kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. 
században. Átalakítva, jelenleg vendégház.  

 

Megfelelő műszaki állapotban van, de 
javítások, karbantartás szükséges. 

 

 

 

 

Népi műemlék.” * 

 

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. és 
2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 –
adatszolgáltatása 

Törzsszám:9031 Azonosító: 3360 

 

 
Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

       
  

                                                                2022.09.03.                                                                                                                2021.05.26 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Későbbiekben oromdeszkázat, 
szegélydeszka (sörtedeszka) festése 

Vakolat javítása, meszelés Festés „Kosárfonó műhely” tábla 
festése. 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Téglakerítés javítása 

Támogatások Felújítás időpontja 

2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére 
irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az 
önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére. 

 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata tulajdona 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 

      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

36. 5835 Öregvár u. 60. Halászház  Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vendégház 
Oldalhatáron 

álló 
Földszint 

Nádfedéses nyeregtető 
deszkaoromzattal, 

cseréppel fedett tornác 

Korábban barnára, majd 
zöldre festett 
faszerkezetű 

(főhomlokzat osztott, 
rácsos kétablakos) 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

- 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

Fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, 
földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal. Udvari homlokzatának É-i végén 
beépített, téglapilléres, cseréppel fedett, 
félnyeregtetős tornác. Egytraktusos elrendezés, 
háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel, 
másutt vakolt síkmennyezettel. A szobában padkás 
falazott kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. 
században. Átalakítva, jelenleg vendégház. Népi 
műemlék.” * 

 

Megfelelő műszaki állapotban van. 
Kisebb javítások, karbantartás 

szükséges 

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 
2021.06.01. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. 

/2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:8314 Azonosító: 3361 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
 
 

     
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat, szegélydeszka 
festése 

Vakolatjavítás (kisebb), 
(meszelés), csak a lábazatnál 

(Festés)  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Javítás, festés 

Támogatások Felújítás időpontja 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09383)** 2021.10.21-én a 
Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat, 
mely el is készült 2022 őszére. 

** 2021 nyarán a nyílászárók 
festése megtörtént, az 

udvaron tűzrakóhely létesült. 

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 
 

  
 

2022.09.29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

37. 5551 Szent Rókus tér 
Szent Rókus római 
katolikus templom 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vallási Szabadon álló 
Földszint és 

karzat 

Cserépfedésű nyeregtető, 
szentély felé kontyolva; 

félnyeregtetős sekrestye, 
összetett sisakkal fedett 

bádog toronysisak  

Sötétbarna zsalugáterek 
a torony íves ablakain, 

világosbarna fa bejárati 
ajtó, fém sötétbarna 

oldalajtók festett 
üvegablakok 

Szürkére festve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - - - 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon álló, egyhajós, poligonális 
szentélyzáródású templom, Ny-i homlokzata előtt 
álló toronnyal, a szentély felé kontyolt 
nyeregtetővel, a szentélyhez É-ról kapcsolódó, 
félnyeregtetős sekrestyével. A tornyon vízszintes 
záródású bejárati kapu, a két oldalán lévő ajtók közül 
az É-i a toronyba és a kórusba vezet, a másikat 
elfalazták. A torony összetett sisakkal fedett, 
féloromfalakkal kapcsolódik a homlokzathoz, 
amelynek szélein É felől Szent Rókus, D-ről Szent 
Kristóf kőszobra. 

Felújítandó. 

A D-i homlokzat tengelyében kőkeretes, 
elfalazott ajtó. Síkmennyezetes hajó, 
cikkelyes negyedgömb boltozattal fedett 
szentély, a bejárati oldalon, öntöttvas 
oszlopokon álló karzat. 1722-ben egy 
korábbi katonai raktárépületből 
alakítottak át templommá, befejezésére 
azonban csak 1769-ben került sor. Tornya 
1818-ban épült. 1884-ben felújították.” * 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés:2022.09.14. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 –
adatszolgáltatása 

Törzsszám:110016 Azonosító: 11171 

 

 Helyszínrajz 

 

Fotók 
 

  2022.08.31. 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

    

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

- A torony alatti főbejárat 
három oldalán a felvizesedés 
megszüntetése injektálással, 

vakolatjavítás, festés a 
választópárkányig. 

-  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - - 

Támogatások Felújítás időpontja 

Magyar Templom-felújítási Program – állami támogatás (külső felújítás) – 1.600.250 Ft –folyamatban 
(Az új toronysüveg felhelyezésére és megáldására 2022. augusztus 31-én került sor). 
Miniszterelnökség/Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.(belső felújítás) – 156.000.000 Ft –folyamatban  
(Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés megtörtént injektálással 2022 októberében). 

Várhatóan 2022 

Tulajdonviszony 

Magyar Állam 

Egyéb javaslatok 

 

Falképek: 1947 (Borsa Antal, Endrédy György). Berendezés: főoltár és két mellékoltár, 18. század második fele, főoltárkép: 1869 (Körrey 
György); Szent Anna-oltár, 1870. Orgona: 1916. (Angster). 

Fotók 

     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

38. 5540/1 Szent Rókus tér 4. 
Volt római kat. 

plébániaépület, ma 
lakóház 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület 
Oldalhatáron 

álló 
Földszintes 

Nádfedéses nyeregtető, 
cserepezett gerinccel, 

deszkaoromzattal, a tornác 
cseréppel fedett A tornác keleti 

végében lévő nyári konyhát 
hullámpala fedésű 

Utcai homlokzaton 
három sötétzöldre 

festett fa osztott ablak, a 
nyugatin egy mélyített 

rácsos ablak 

Sötétszürkére 
(venyigefeketére) 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Faszerkezetű cseréppel fedett melléképület 
(kemence) áll az udvar közepén (hivatalos 

alaptérképen nincsenek feltüntetve). 

A kamra mellett található a 
kétszárnyas ajtajú pincelejáró. 

Ebbe torkollik a szobából is egy 
lejárat, alatta van a pince.  

Feketére festett tömör 
deszkakerítés 

- 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Csatlakozó beépítésben, hosszabbik oldalával az 
utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 
részben alápincézett lakóház, nádfedéses 
nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, 
deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán téglapilléres, 
téglamellvédes, félnyeregtetős tornác. Egytraktusos 
elrendezés, háromosztatú belső, gerendás fafödémes 
helyiségek, a pince mestergerendás, deszkaborítású 
fafödémmel. Épült 1706 körül, a 18. század elején 
urasági megszállóház, később plébánia. A 18. század 
végétől lakóház.  

Megfelelő műszaki állapotban van. 
Kisebb javítások, felújítás szükséges. 

 

 

 

 

Népi műemlék.” * 

 

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

 

Törzsszám:9578 Azonosító: 3363 

 

 

Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók 
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

      

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat, szegélydeszka 
festése 

- -  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Kisebb javítás (festés) 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

39. 85 Kossuth tér 
Nagyboldogasszony 

római katolikus 
templom 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Vallási Szabadon álló 
Földszint és 

karzat 

Cseréppel és bádoggal 
fedett nyeregtető, kontyolt 

oldalkápolnák, ívesen 
kontyolva a szentélynél 

Íves és négyszögletes 
sötétbarnára festett fa 

nyílászárók, vakablakok, 
festett üvegablakok 

Szürkére festve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- - - - 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon álló, egyhajós, félköríves 
szentélyzáródású, homlokzati tornyos templom, a 
szentély felé kontyolt nyeregtetővel, a hajó két 
oldalának középtengelyében földszintes, kontyolt 
nyeregtetős kápolnákkal, a szentély két oldalához 
csatlakozó emeletes sekrestyével és keresztelő 
kápolnával. A tornyon vízszintes szemöldökű, 
kőkeretes félköríves bejárat, benne a gr. Károlyi 
család címere, a szemöldökpárkányon „istenszem” 
angyalokkal. A homlokzat két oldalán, félköríves 
fülkékben,  

Megfelelő, kisebb felújítások 
szükségesek. 

 

Nepomuki Szent János és Páduai Szent 
Antal szobra. A főbejárat melletti ajtók 
közül a Ny-i a toronyba és a kórusba vezet, 
a másik elfalazott. A tűzkiáltó erkélyes, 
összetett sisakkal fedett torony íves 
volutákban végződő féloromfalakkal 
csatlakozik a hajóhoz. 

 

 

 

 

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.26. 

/2022.09.18. 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági Osztály 1 –
adatszolgáltatása 

 

Törzsszám: 2730 Azonosító: 3339  

  

 

Fotók 
 

      
 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

- Helyenként díszítőelemek, 
tagozatok (párkányok) 

javítása, vakolása, festése; 
lábazat javítása, festése 

-  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - - 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magyar Katolikus Egyház tulajdona 

Egyéb javaslatok 

Belső felújítás szükségszerű lenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csehsüveg boltozatos hajó, csehsüveg és cikkelyes negyedgömb boltozattal fedett szentély, a hajó bejárati oldalán, oszlopokon nyugvó 
karzat. Falképek: 1914-1915 (Lohr Ferenc, Tary Lajos). Berendezés: jellemzően 18. század vége; főoltár, 1791–1792, főoltárkép, 1917 (Tary 
Lajos); Szent Anna-oltárkép, 1867 (Körrey György); Nepomuki Szent János-oltárkép, 1892 (Müller); Fájdalmas Anya- és Szent Kereszt-
oltárképek, 1910 (Piroska István). Orgona, 1910 (Rieger Ottó). Építtette a kegyúr gr. Károlyi-család 1762 és 1769 között. Tornya 1784-ben 
épült, amelyet 1886-ban átépítettek. A kórus 1910-ben épült. A második világháború után a belsőt kis mértékben átalakították.” * 

 Fotók 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

40. 0216/11 Külterület, Tanya 384. 
Tanyaház (és 

melléképületek) 
Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Lakóépület Szabadon álló Földszintes 
Palával fedett nyeregtető, 

deszkaoromzattal 
Sötétbarnára festett fa Vörösesbarnára 

meszelve 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

Cseréppel fedett nyeregtetős melléképület 
(műemlék tartozék). 

- -  

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes 
lakóépület, palával fedett nyeregtetővel, 
deszkaoromzattal, É-i oromzatában 
padlásfeljáróval. Egytraktusos elrendezés, eredetileg 
háromosztatú belső, mestergerendával 
alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel, 
szabadkéményes konyhával. É-i szobája istállóvá 
alakítva. Épült a 19. században. Az É-i telekhatáron 
szabadon álló, földszintes melléképület, cseréppel 
fedett nyeregtetővel. Az udvar közepén a 
közelmúltban épített, jellegtelen lakóépület. Népi 
műemlék.” * 

 

Felújítandó, javítások, karbantartás 
szükséges. 

 A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.30.  

 

* CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági Osztály 1 -
adatszolgáltatása  

Törzsszám:9618 Azonosító: 3364 
(tanyaház), 12487 (melléképületek – 

műemlék tartozék) 

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 
    

      
 

 



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

 

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Oromdeszkázat, szegélydeszka 
javítása, festése 

Meszelés -  

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - - 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Magántulajdon 

Egyéb javaslatok 

 

 

Fotók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSONGRÁD ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE  ÉPÜLETEK 

 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés Védettségi fok Javasolt védettségi fok 

41. 5408 Kossuth Lajos tér 1. 
Csongrádi Batsányi 

János Gimnázium és 
Kollégium 

Műemlék - 

 

Funkció Beépítés Szintszám Tetőforma, -héjazat Nyílászárók Lábazat 

Intézmény 
Saroktelken, 
oldalhatáron 

álló 

Pince + 
földszint + 2 

emelet + 
tetőtér 

A zsindelyfedésű tetőszerkezet 
favázas, magas, tagolt, sok 
különböző nagyságú kiugró 
tetőablakkal rendelkezik. A 

torony tetején magas, kúpos 
tetőszerkezet, mely laternával 

megtörik. 

Osztott világos zöldre 
festett faszerkezetű ablakok 

(festett motívumokkal) 
barnára festett faszerkezetű 

üvegezett dupla bejárati 
ajtó 

Műkő 

Melléképület Pince Kapu, kerítés Kút 

- Van Fehérre festett pillérek között 
téglafal léckerítéssel, 

léckerítéses nagykapu   

 

Leírás, jellemzők, védendő érték Műszaki állapot Megjegyzés 

„Az épület három oldalon szabadon álló, 
főhomlokzatával a Kossuth Lajos tér felé néző L 
alaprajzon emelt épület. A főhomlokzat 
tengelyképlete 2+3+2, a középső tengelyben a 
bejárattal. A főhomlokzat középrizalitos 
homlokzatának földszintjén középen díszes, műkőből 
készült kapuzat található, két oldalán 2-2 
féloszloppal, melyeket felülről többkaréjú párkány 
zár, rajta magyaros motívumú domborművű 
mintákkal, középen színes majolikából készült 
magyaros dísszel.  

Megfelelő műszaki állapotban van. 
Javítások, karbantartás azonban 

szükséges.  Belső födémmegerősítésre 
került sor az elmúlt időszakban.  

 

 

A kapu két oldalára egy-egy szemöldök- 
és könyöklőpárkányos ablak került, az 
első és második emeleten 3-3 ablak 

lálh ó  

A helyszínelés és a felvételek 
készítésének időpontja: 2021.05.30. 

Ellenőrzés:2022.09.03. 

 

 

 

Törzsszám:11464 Azonosító: 12543 

  

 

 

 

 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

         



 

Készítette: Varga Júlia főépítész 

      

Felújítási, helyreállítási javaslatok 

Tető Homlokzat Nyílászárók Egyéb 

Tetőfedés javítása, igazítása 
(későbbiekben cseréje a 
bádoglemezzel együtt) 

Vakolatjavítás, festés; 
dörzsvakolat javítása, pótlása 
(helyenként), faszerkezetek 

festése 

Festés - 

Melléképület Pince Kapu, kerítés 

- - Téglakerítés javítása 
(pótlás) 

Támogatások Felújítás időpontja 

  

Tulajdonviszony 

Csongrád Város Önkormányzata  

Egyéb javaslatok 

… A második emeleti ablakok felső harmadánál sárga majolika sor fut körbe, amely a két szélső ablak felett található színes majolikából 
készült indás virágdíszt félkörben övezi, a középső ablaknak pedig a szemöldökpárkányát alkotja. A homlokzat 2-2 szélső tengelyén csak a 
földszinten van 2-2 ablak, könyöklő- és virágmotívumos szemöldökpárkánnyal, az ablakok feletti falsíkot 2-2 tükör tagolja. Az ablakok felső 
harmadának magasságából kiinduló díszpárkány végighalad a főhomlokzaton és az északi, Andrássy Gyula utcai homlokzat falsíkján. 

Az északi oldal tengelyképlete 6+3+3+3, a könyöklőpárkányos földszinti ablakai a főhomlokzat szemöldökpárkányát ismétlik; az emeleti 
ablakokat csak könyöklőpárkány díszíti. Az L alakú épület rövidebb szára a déli oldalon tompaszögben kétszer megtörik és a homlokzat ezen 
része kelet felől az egykori igazgatói lakás díszes feljáró lépcsősorához és az igazgatói lakás kör alaprajzú stilizált toronyszobájához 
csatlakozik. A torony tetején magas, kúpos tetőszerkezet, mely laternával megtörik. Az udvari homlokzatot középen erős rizalit tagolja, 
díszes oromzattal, festett mintájú oldalsó falsíkokkal, kiugró tetőrésszel. Az udvari szárny ablakai a középrizalitig félköríves folyosóablakok 
a reneszánsz kort idézik. Az ereszpárkányt színes festésű faragott fakonzolok tartják. A tetőszerkezet favázas, magas, tagolt, sok különböző 
nagyságú kiugró tetőablakkal, magas kéményekkel.” * 

* CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása  

 

Fotók 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Csongrád˚értékvédelmi k̊atasztere  ̊ Köztárgy 

 

Sorszám Köztárgy˚neve Cím Védettségi f̊ok Javasolt v̊édettségi f̊ok 

42. 
Szent Vendel szobor és 

baldahin 
Szegedi út 243.szám, hrsz.: 0167/5 

előtt 
Műemlék - 

 

Leírás, j̊ellemzők Műszaki á̊llapot Megjegyzés 

Kiemelt talapzaton, három oldalán nyitott 
építménynek elől két oszlopon és a hátsó 
falon nyugvó tetőzete van. Oromfala 
csúcsos, rajta kovácsolt vaskereszt. Az 
összetett kezű, égre tekintő, imádkozó 
szoboralak Szent Vendelt ábrázolja lábainál 
egy kutya és egy bárány alakja. A szobor 
talapzatán füzérdísz, régen felírat is volt. 

Felújítva.  

Megújult a tetőszerkezet, eredeti formáját 
és színét vissza kapta az építmény. A 
szobor újra lett festve. A restaurátori 
feladatot Szerednyey Kis Balázs egyetemi 
tanár végezte. 

A talapzat feliratai: „Isten dicsőségére 
emeltette a juhász és pásztorsereg 1820. 
megújították 1874, 1947 a csongrádi hívek” 
Az építmény alján: „Gondnok Szegedi 
Szabó Rókus, újította a pásztor sereg 
költségén 1840-ben”. A szobrot 1820-ban 
állították, többször megújítva. A 
védőépület 1860-ban készült. Eredetileg a 
K-re fekvő Vendel-halmon állt, az országút 
áthelyezésekor állították jelenlegi helyére. 
A 2018-2021-es felújítás anyagi hátterét az 
Összefogás Csongrádért Egyesület 
pályázata és Murányi László 
önkormányzati képviselő egyéni 
hozzájárulása biztosította és mindez 
szervezésének köszönhetően valósulhatott 
meg.  

Az avatóünnepséget 2021. szeptember 26-
án tartották meg. A szakrális építményt Dr. 
Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye püspöke szentelte fel. 

Védendő é̊rték Környezet l̊eírása 

A nyitott kápolna és a szobor.  

 

 

 

 

 

Törzsszám:9467 Azonosító: 3362 

 

A Szeged felé vezető országút mellett, 
trapéz alaprajzú védőépítmény alatt álló 
szobor. A védőépítmény három oldalról 
nyitott, a negyedik oldalon fülkeszerűen 
záródó. A bejárati oldal felől oromfalas, 
kontyolt nyeregtetővel fedett. Oromfalán 
kovácsoltvas kereszt. A védőépületben 
hasáb alakú, füzérdíszes lábazattal és 
profilált párkánnyal ellátott talapzaton áll 
a fohászkodó szentet, csuhában-
palástban, oldalán pásztortarisznyával, 
lábainál birkával és kutyával ábrázoló 
szobra. Magánterületen áll. 

Helyszínrajz 

 

Fotók 

 
                                                         Felvéve: 2021.05.14. (felújítás alatt) 



 

Készítette: Révész József 

 

Felújítási,˚helyreállítási j̊avaslatok 

Köztárgy r̊estaurálása Közterület r̊endezés 

  

Környezetrendezés Egyéb 

  

Támogatások Felújítás i̊dőpontja 

 2018-2021 

Egyéb j̊avaslatok 

 

 

 

Fotók 

                                                                                   Felvéve:2021.09.26.                       

 



Csongrád˚értékvédelmi k̊atasztere  ̊ Köztárgy 

 

Sorszám Köztárgy˚neve Cím Védettségi f̊ok Javasolt v̊édettségi f̊ok 

43. Ún. „Zöldkereszt” 

Öregszőlő, közutak 
kereszteződésén, Bokrosi út-

Agyagos út sarok Hrsz. 0373, 0374 

 

Általános műemléki 
védelem 

- 

 

Leírás, j̊ellemzők Műszaki á̊llapot Megjegyzés 

A Bokrosi országút mellett, utak 
találkozásánál, szabadon álló ácsolt 
fakereszt, szárai felett félköríves, 
fogrovatos bádog lefedéssel, rajta festett 
bádoglemezből kivágott, festett korpusz. A 
korpusz alatt szintén bádoglemezből 
kivágott, festett Szűz Mária. 

A kereszt stabilan áll a tövénél 
idomvasakkal a földbe erősítve. A pléh 
Krisztus bal kezéből hiányzik a rögzítés, de 
a tetején lévő vaslemez is néhol lóg. A 
festés leváló félben, fel van pördülve. 
 

Felírva: 2021.04.30. 
A keresztet saját birtoka szélére állíttatta 
Forgó János és neje Kátai Urbán Rozália 
1900-ban. 
A kereszten vésések láthatóak: A 
Fájdalmas Anya alatt a Szentlélek 
szimbolizálva galamb képében, alatta az 
Oltáriszentség. 
Vésett felirat folyóírással: Isten 
Dicsőségére Készült 1900 év 
1950 előtt búcsújárók megállóhelye volt. 
Mindig van rajta koszorú, alatta virágok, 
alkalmanként gyertyák. 
Ez kereszt, egy 2008-ban kiadott, 
néprajzszakos egyetemisták írásaiból 
összeállított, Grynaeus Tamás által 
szerkesztett Köztéri szakrális 
kisépítmények című könyv címlapjának 
egyetlen fényképe. 
 

Védendő é̊rték Környezet l̊eírása 

A kereszt. 

 

 

Törzsszám:10406 Azonosító: 3340 

 

A Bokros felé menő út Agyagos vagy 
újabban használt nevén a Vízlépcső út 
sarkán, a szántóföld szélén áll a fából 
készült zöldre festett csongrádiasan 
mondva a „Ződ” kereszt. 

Előtte buszváró épület és postaládák. 

Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotók 

 

 
 



 

Készítette: Révész József 

 

Felújítási,˚helyreállítási j̊avaslatok 

Köztárgy r̊estaurálása Közterület r̊endezés 

Teljes felújítás, állagmegóvás. A postaládákat oldalra át kell helyezni, mert takarják a keresztet. 
* 

Környezetrendezés Egyéb 

A keresztet erősen körbe nőtte az akác és az ecetfa, amelynek 
rengeteg feltörekvő hajtását rendszeresen ritkítani, irtani 
szükséges. 

 

Támogatások Felújítás i̊dőpontja 

  

Egyéb j̊avaslatok 

* 

Fotók 

 

 




