Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2016. (III.25.) számú rendelete
az építészeti örökség helyi védelméről szóló
5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás,
valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.)
FVM rendeletben foglaltak alapján az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.)
számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja:
1. §
A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
(1) A Rendelet 9. §-a hatályát veszti.
(2) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartást tanúsít, aki az e
rendelet 6-7. §-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi.
Az elkövető 50.000.- Ft-ig terjedhető közigazgatási bírsággal sújtható.”
3. §
Jelen rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester
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A rendeletet a képviselő-testület a 2016. március 22-i ülésén fogadta el.

dr. Medgyaszai László
jegyző
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„TSZ HÁZ”
Cím: Kétegyháza, Úttörő u. 115.
Helyrajziszáma: 596.
Épület/épület csoport megnevezése:
Lakóház, udvar.

Épületleírás: Kétegyháza központjától
délnyugatra fekvő, oldalhatáron álló, 1930ban épült, szecessziós, polgári jellegű
épület. Az épület vegyes, vályog és tégla
falazatú. Az utcai homlokzat négy ablaka
négy osztásos, díszítő kerettel övezett. A
két pár ablak között, a homlokzatot - az
ablakkerettel megegyező díszítésű- vakolt
lizéna tagolja.
Az épület mellett védendő az épülettel
megegyező díszítettségű kapuzat és
kerítés.

„ÓVODA”
Cím: Kétegyháza, Úttörő u. 87.
Helyrajziszáma: 610.
Épület/épületcsoport megnevezése:
Óvoda
Épületleírás: Kétegyháza „alközpontjában”
jelenleg óvodaként működő, utcafrontos
beépítésű a XX. Század elején épült
klasszicista jellegű sarok épület. Az épület
leghangsúlyosabb eleme az épület Úttörő
utcai
homlokzatának
tengelyében
elhelyezett bejárat,
amelyet vakolt
oszlopszerű lizénák és a felettük a
tetősíkból
kiugró
timpanon
elem
kereteznek.
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„BÖLCSŐDE”
Cím: Kétegyháza, Úttörő u. 116.
Helyrajziszáma: 574.
Épület/épület csoport megnevezése:
Bölcsőde

Épületleírás: Kétegyháza központjától
délnyugatra fekvő, oldalhatáron álló, a XX.
Század elején épült, polgári jellegű „L”
alakú az utcával párhuzamos tetőgerincű,
cseréppel fedett, egyszintes épület, amely
ma bölcsődeként működik. Az épület
vegyes (vályog és tégla) falazatú. Az
épület mellett védendő az épülettel
megegyezően dísztéglával kirakott kapuzat
és kerítés.

„BAPTISTA IMAHÁZ”
Cím: Kétegyháza, Dózsa Gy. u. 52.
Helyrajziszáma: 286.
Épület/épületcsoport megnevezése:
Imaház

Épületleírás: A település központjától délre
fekszik, a szabadon álló beépítésű Baptista
Imaház, amely 1912-ben épült historizáló
stílusban.
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„GÖRÖGKELETI
TEMPLOM”
Cím: Kétegyháza, Fő tér
Helyrajziszáma: 49.
Épület/épület csoport megnevezése:
Templom

Épületleírás: A település központjában
fekszik az 1779-ben épült román ortodox
templom. Az erődtemplomszerűen dombra
épített barokk templom a jezsuita
templomtípus elemeit hordozza magában,
de az eltelt idő miatt a templomhajó
arányai megváltoztak.

„PÜNKÖSDI IMAHÁZ”
Cím: Kétegyháza, Úttörő u. 95.
Helyrajziszáma: 606.
Épület/épületcsoport megnevezése:
Imaház.
Épületleírás: Az épület tükrözi a település
száz
évvel
ezelőtti
építészeti
hagyományait, magán viseli a korabeli
polgári lakóház jellemzőit.
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„Idősek klubja”
Cím: Kétegyháza, Széchenyi u. 25.
Helyrajziszáma: 80.
Épület/épület csoport megnevezése:
Lakóépület

Épületleírás: Az épületet az 1920-30-as
években épült, szecessziós polgári jellegű
épület.
Homlokzata
díszített,
oszlopmotívumokkal 3 fő egységre osztott.
Az egységeken belül 2-2 nyílászáró
található. Az ablakok körül díszítő keret
látható, a nyílászárók négy osztásúak.

„II. számú óvoda”
Cím: Kétegyháza, Úttörő u. 37.
Helyrajziszáma: 1197.
Épület/épület csoport megnevezése:
Óvoda

Épületleírás: Az épületet az 1920-30-as
években épült, szecessziós polgári jellegű
épület.
Homlokzata
díszített,
sávmotívumokkal és nyílászárókkal 5 fő
egységre osztott. A nyílászárók felett
keretdíszítés
és
zárókő
motívum
helyezkedik el.
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Vasútállomás épülete
Cím: Kétegyháza, Dózsa u.
Helyrajziszáma: 764/11.
Épület/épület csoport megnevezése:
Vasútállomás

Épületleírás: A vasútállomás épülete
vélhetően osztrák építészek típustervei
alapján készült 1857 és 1860 közt. Az
országban
további
három
ilyen
állomásépület épült. Kabán már nem
található meg, még Törökszentmiklóson és
Hajdúszoboszlón szintén megmaradt. A
Tisza-vidéki
romantikus
stílusú
vásútállomás épületeknek már jelentős
hányada elpusztult, így a vonalszakasz
arculatának megőrzése érdekében is fontos
az épület eredeti állapotának helyreállítása.

