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Fotók

Megnevezés Védettségi fok

Mûszaki állapot Megjegyzés

Helyszínrajz

Javasolt védettségi fok

Leírás, jellemzõk, védendõ érték

Sorszám CímHrsz.

LábazatNyílászárókFunkció Tetõforma, héjazat-Beépítés

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Szintszám

Kút, egyéb

384 Nagy utca 9. Parasztház

Oldal-
határon

álló
FSZ

Oromfalas nyeregtetõ,
palafedéssel

Fa, filungos gyalogkapu
felülvilágítóval, az ablakok

változó osztásúak

Színnel kiemelt
cementrabicos vakolat

Lakó

Vakolt mellvédes, köroszlopos tornácú é-
pület homlokzata vakolatlan. A homlokzatot
az ablakok alsó részén övpárkány osztja meg.
A nyílászárók eredetiek, az udvari ablakok
három- ill. hatosztatúak, az utcai ablakok
négyosztatúak. Az ablakok körül kiemelt kere-
telések.

A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Nincs

Az épület folytatásában nyeregtetõs, pala-
fedésû, kissé alcsonyabb épület (valószí-
nûleg istálló volt) téglapillérekkel, eredeti
nyílászárókkal, boltíves záródású kicsi ab-
lakokkal. A másik a fõépülettõl különálló
terméskõbõl épült, nyeregtetõs, szintén
palafedésû épület.

Nincs adat Az eredeti fém nagykapu
a kerékvetõs kõoszlopok-
kal megmaradt, a kerítés
többi részét - remélhetõleg
ideiglenesen - drótfonat
alkotja.

Nincs

Az épület mûszaki állapota átlagos. A tetõ
jó állapotban van, viszont a nyílászárók fes-
tékhibásak, a tornácon és az udvari hom-
lokzaton vakolathibák láthatók. Az istálló te-
tõszerkezete közel jó állapotú, homlokzata
vakolathibás, nyílászárók korhadtak. A mel-
léképület homlokzatán nagyfelületû vakolat-
hiba látható. A tetõszerkezete rossz állapot-
ban van, a nyílászáró láthatóan hiányzik.

Helyi egyedi védelem
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Magántulajdon

A lábazat vizesedése meg-
akadályozandó, a vakolat-
hibák kijavítandók.

A nyílászárókat le kell fes-
teni.

A fõépület folytatásában lévõ melléképület
lábazatának vizesedése megakadályozan-
dó, a vakolathibák (falon, oszlopokon) ki-
javítandó, a korhadó bejárati kapuk erede-
tivel azonosra cserélendõk. A külön-
álló melléképület lábazatának vizesedését
meg kell akadályozni, az épületet teljes e-
gészében újra kell vakolni, a tetõszerkezet
állapotát meg kell vizsgálni.

A kaput meg kell õrízni és
fel kell újítani, a drótfonatú
kerítés helyére az épület
jellegéhez illõ deszka-, v.
léckerítés építendõ.

Felújítás idõpontjaTámogatások

Homlokzat NyílászárókTetõ

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Pince Kapu, kerítésMelléképület

Egyéb

Tulajdonviszony

Fotók

Egyéb javaslatok


