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ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

 
A felmerült magán- és önkormányzati fejlesztések, jogszabályi változások 

szükségessé teszik Őcsény Község Önkormányzata érvényes, többször módosított 
OTÉK alapú településrendezési tervének felülvizsgálatát, így örökségvédelmi 
hatástanulmányának felülvizsgálatát is a hatályos jogszabályok (2001. évi, kulturális 
örökségvédelemről szóló, LXIV. Tv., a 4/2003. (II. 20) NKÖM rendelet) alapján. A 
2002-ben készített örökségvédelmi hatástanulmányt, illetve a 2005-ben készített 
hatástanulmány felülvizsgálatát Deák Varga Dénes és Ódor János Gábor készítette. 

 

1. Vizsgálat 

 
a) A település története 
 
Őcsény község környéke kiváló földrajzi adottságaiból következően már az 

ősidők óta folyamatosan lakott település, ahol korszakonként más-más népek 
telepedtek meg. A község területén őskori, ókori és középkori régészeti lelőhelyek 
egyaránt megtalálhatóak. 

A rómaiak idején a mai belterülettől északra állt fenn Alisca erődített települése, 
a Duna menti limes egyik fontos erőssége, de a mai 56. út közelében egy kis római 
erődítés is ismeretes. 

A középkorban a mai község területén több település létezéséről is tudunk: a 
község mai temetőjétől délre ismeretes Árpád kori temető jelzi, hogy a mai község 
helyén már a kora-középkorban is létezett település. Őcsénytől keletre feküdt a 
középkori Ózsák falu.  

Őcsény középkori elődje egy Etény nevű mezőváros volt, mely eredetileg a mai 
községtől délebbre, Decstől nyugatra, Decs külterületén feküdt. A török elpusztította 
a települést, és talán a túlélők hozták létre később a mai települést,mely a Duna és 
Sió árterületén kanyargó holtágak között nagyobb természetadta védettséggel 
rendelkezett. Őcsénytől északra egy késő középkori földvár, az Oltványi vár helye is 
ismert, ami feltehetően a török harcokban pusztult el. 

A vidék magyar lakosságának létszáma a szekszárdi és a bátaszéki török várak 
közelsége miatt a hódoltság végére nagymértékben lecsökkenhetett, de a környék 
(Őcsény, Decs, Alsónyék, Sárpilis) református magyar lakossága arra utal, hogy a 
hódoltságot a népesség egy része mégis valahogy átvészelte. 

A XVIII. században Őcsény újjáépült. A község fejlődését a Sárközre jellemző 
kedvező mezőgazdasági adottságok, majd a XX. századtól egyre inkább a 
megyeszékhely város, Szekszárd közelsége határozta meg. 

 
A település népességszámának változása: 
Település Terület 

(ha) 
1870 1890 1910 1930 1949 1970 1980 1990 2001 

Őcsény 7261 1260 2484 1729 1780 2649 2645 2441 2558 2627 
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b) Földrajzi elhelyezkedése, domborzati adottságok 

 
Őcsény község Tolna megye délkeleti részén, a Sárköz tájegység területén 

fekszik, Szekszárdtól délkeletre, a megyeszékhely közvetlen szomszédságában. 
A település közigazgatási területe síkvidéki jellegű, amelyet a Duna és a Sió 

hajdani holtágai, mellékágai szabdaltak kisebb-nagyobb szigetekre. A községet 
keletről a Duna határolja. 

 
c) A település szerkezetének alakulása, jelenlegi szerkezete 

 
A község településszerkezete a sárközi vidékre jellemző, aprótelkes, zsúfolt 

belterület. A község népességszámához viszonyítva kicsi a belterület kiterjedése, ami 
a történelmi és földrajzi adottságokra vezethető vissza. A török időkben a sárközi 
falvak lakossága a Duna árterének holtágakkal átszőtt területén lévő kisebb 
szárazulatokra, mintegy szigetekre települt, ami némi védettséget biztosított. A 
kanyargós vízfolyások és holtágak behatárolták a beépített területek kiterjedését, 
ezért kistelkes, zsúfolt beépítés alakult ki szűk utcákkal. Az I. katonai felmérés 
(1782-1785) a Fő utcát és a Kossuth L. utcát, mint a település fő tengelyeit 
ábrázolta, majd a II. katonai felmérés (1819-1869) a Fő utcával párhuzamos 
Széchenyi utcát is jelöli. Az utcák egyenes vonalvezetése, az egységesnek ható 
telekstruktúra már ebben az időszakban is mérnöki telekosztásra utal. A XIX. 
században a község dél-nyugati irányban kezdett terjeszkedni, ekkor jöttek létre a 
Jókai, Petőfi, és Zrínyi utcák. A XX. század elején a falu a Báta-csatornától nyugatra 
is épülni kezdett a Kazinczy, Lehel utcák, illetve a vasútállomáshoz vezető Rákóczi 
utca által. Ezek is mérnöki parcellázások eredményei, azonban ekkoriban már 
valamivel nagyobb, azaz hosszabb telekméreteket alakítottak ki. 

A XX. század folyamán is folyamatosan növekedett a község. A II. világháború 
után a falu észak-nyugati része indult nagyobb fejlődésnek az Árpád utca környékén. 
Az Ifjúság utcában már társasházas, illetve emeletes beépítés is kialakult. A 
községközpont hagyományosan a település fókuszát képező református templom 
körül fejlődött ki, itt épült a községháza, az iskola, az óvoda, a református parókia, 
közösségi ház, üzletek. Néhány intézmény már nem kapott helyet a Hősök tere 
környékén, ezek a közeli Rákóczi utcába települtek: egészségház, posta, sportpálya. 
 

d) Tájhasználat, területfelhasználás 
 

A tájhasználatban a közigazgatási terület nyugati és középső részén a 
szántóföldi művelés, míg a keleti részen az erdőgazdálkodás a meghatározó. Az 
őcsényi termőterületek 57,38 %-a szántó, ami a megyei átlag alatt van. A 
szántóterületeken elsősorban takarmánynövényeket termesztenek. Jellemző 
szántóföldi növények a búza, kukorica, őszi árpa, napraforgó.  

Az erdő területek aránya az országos és a megyei átlagnál is jóval magasabb, 
37,60%-os. Az erdők nagy része a Gemenci erdő részeként a Duna-Dráva Nemzeti 
Parkhoz tartozik. A község területén lévő erdők nagy része kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület.  

Gyep a területek 4,23%-át alkotja. A szőlő és gyümölcstermesztés a 
településen nem jellemző. 
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A belterületi részek nagyrészt lakóterületi kategóriákba – falusias, kertvárosias, 
kisvárosias - tartoznak, valamint a település központi része településközpont vegyes 
területbe tartozik. A településen zöldfelületi elemként a temetők és az utcafásítások, 
árokpartok, a Szekszárd-Bátai Főcsatorna területe, valamint a sportpálya területe 
játszanak szerepet. A viszonylag kisméretű lakótelkek nagy részét udvarként, 
kertként hasznosítják.  
 

e) Telekszerkezet és telekhasználat 
 
A település nagy részén a tervezett utcahálózatnak megfelelően, azokra 

merőleges tengelyű, szabályos alaprajzú telkeket találunk, 800 – 1200 m² közötti 
területnagysággal.  A Szekszárd-Bátai Főcsatorna nyomvonala mentén, ahhoz 
igazodva szabálytalan alaprajzú telkeket is találunk. Jellemzően a település déli 
oldalán, a Kinizsi, Bercsényi, Kölcsey utcákban, kisebb területnagyságú, zömökebb 
telkek alakultak ki.  

A telekhasználat a kialakult telekszerkezettel szoros összhangot mutat. Őcsény 
– bár hagyományosan agrár jellegű település – a belterületen csak a lakóház és a 
legszükségesebb gazdasági épületek kaptak helyet. A szűk telkeken a jellegzetes 
fésűs beépítésű lakóházhoz a hátsó telekhatáron L alakban befordított gazdasági 
épület csatlakozik. Jellegzetes sárközi épülettípus a terménytárolásra használt padlás 
a térdfalon sorakozó szellőzőablakokkal. A szőlő-gyümölcsös területek a falutól 
nyugatra lévő – azóta Szekszárdhoz átcsatolt – szőlőhegyen kaptak helyet. A 
külterületen elszórtan néhány tanya is megfigyelhető. 
 

f) Településkép, utcakép 
 
Őcsény síkvidéki település, amely a településre vezető utakon fokozatosan tárul 

a településre látogató szeme elé. A településképet a 2 templom és a lakóházak 
határozzák meg. A település tengelyét képező Fő utca sűrű beépítése, zártsorú 
épületei kisvárosias jelleget mutatnak. A település nyugati oldala kertvárosias 
jelleget mutat, amelynek fő tengelyeit az Árpád és Rákóczi utcák képezik. Szekszárd 
közelségéből adódó előnyök miatt a település népessége növekedést mutat, amely 
az épületállomány magas kihasználtságát, karbantartását is jelenti. Ennek 
megfelelően az épületek nagyrészt jó állapotúak, felújítottak. A tervezett utcák 
szélesek, fasorokkal beültettek, sok esetben a járdát még nem építették ki. 
Összességében egységes utcaképekkel találkozunk, amit az utcafásítások, valamint a 
visszafogottabb építészeti megjelenés tovább javíthat. 

          
Jellemző építészeti vonások 

 
A hagyományos őcsényi lakóházak kivétel nélkül földszintesek. Jellegzetes 

sárközi motívum a gazdagabb porták esetében a terménytárolásra használt padlások 
térdfalas megemelése, a térdfalakon kisméretű szellőzőablakokkal. Ugyancsak 
jellegzetesek a zársorú beépítésű házak nagyméretű szárazkapui, illetve a 
keresztcsűrök áthajtó-kapualjai, melyek a telek hátsó részére vezetnek. A fésűs 
beépítésű házaknál jellemzőek voltak a nagyméretű, zömök tégla-pillérekkel tagolt, 
magas, tömör téglakerítések, illetve a tömör deszkakapuk.  
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A lakóházak legfőbb díszei az udvari tornácok voltak. A tornácoszlopok többféle 
típusa figyelhető meg: akadnak fagerendából faragott fa-tornácoszlopok, gyakoriak a 
klasszicizáló dór és jón fejezetű téglaoszlopok, de találhatóak négyzet 
keresztmetszetű téglapillérek is. 

Az utcai homlokzatok eredetileg általában vakolatdíszesek voltak, a mindenkori 
divat szerinti motívumokkal. A díszítés a magyaros ízlésvilágnak megfelelően 
általában visszafogott mértékű. Az épületeknél általában cserépfedést alkalmaztak.  

A XIX. század – XX. század fordulóján megjelent és elterjedt a faluban az 
eklektikus-szecessziós stílusjegyeket felvonultató polgári jellegű háztípus is, 
villaszerű beépítési jelleggel. A településen ekkor épültek a meghatározó középületek 
is, mint a református parókia, a református közösségi ház, vagy a posta. A 
községközpontban épült fel a XX. század közepén a kora modern stílusjegyeket 
viselő római katolikus templom, mely azonban merev geometrikus formáival elüt a 
sárközi települések hagyományos építészetétől. 

 A település református temetőjének fő építészeti értékét képezik a temető 
kerítése mentén sorakozó, klinkertéglából és kovácsoltvasból épített díszes kripták. 
 

g) Védettségek, az örökségi értékek elemzése 
 
Az építészet értékvédelem foka lehet országos vagy helyi szintű. 
Országosan védett a műemlék, a műemléki jelentőségi terület és a műemléki 

környezet. A település közigazgatási területén műemlékként nyilvántartott objektum 
egy található. 

 

Műemléki védelem alatt álló objektum: 

 
Megnevezés Cím Hrsz. 

Református templom Szigeti-híd bejárata 1 

 

Helyi védelem alatt álló objektumok: 
Őcsény község Helyi építési Szabályzatának és Szabályozási tervének 

elfogadásáról szóló többször módosított 12/2002. (XII. 23.) számú Ök. Rendelet 13 
db objektumot helyezett helyi védelem alá. A 2005-ben készített örökségvédelmi 
hatástanulmány 41 db objektumot javasolt helyi védelem alá helyezni. 

Javasolt a továbbiakban a helyi védett objektumokról külön helyi értékvédelmi 
rendeletet alkotni az önkormányzatnak. 

 
Szám Megnevezés Cím  Hrsz. A védettség jellege 

1. Kőkereszt - 0238/2 H 
2. Temetői kereszt Katolikus Temető 026 H 
3. Hősi emlékmű Hősök tere 2 H 
4. Lakóház (tájház) Bocskai u. 4. 175 H 
5. Református gyülekezeti ház Fő u. 31. 5 H 
6. Községháza Fő u. 35. 722 H 
7. Római katolikus templom Fő u. 42. 381 H 
8. Református parókia Hősök tere 1. 3 H 
9. Posta Kazinczy u. 1. 858/2 H 
10. Egészségház Rákóczi u. 4. 774/1 H 
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11. Volt érseki nyaraló Gemenci erdő 0431/1 H 
12 Platánfák Bethlen G. u. 841 H 
13. Régi temető (Református) Arany J. u. 642 H 

 

Helyi védettségre javasolt objektumok:  
Az épületek esetében a hatástanulmányban leírt értékek a védendők: a 

tömegük, tetőformájuk, homlokzataik díszítettsége, tagolása, a nyílászárók 
részosztása.  

Helyi védettségre javasolt objektumból a településen összesen 28 van. A védett 
épületek esetében a külső felújítását, átalakítását úgy kell megoldani, hogy az épület 
tömegében, homlokzatainak megjelenésében, nyílások és díszek értékében, utcaképi 
szerepében változtatás ne történjen, vagy csak a lehető legminimálisabb. A 
korrekciós javaslatok érvényre juttatását is figyelembe kell venni. 

Az épületek belső korszerűsítése, átalakítása esetén a védettség – eredeti 
értékek tiszteletben tartása mellett - nem jelent akadályt, sőt elő kell segíteni a mai 
igényeknek megfelelően használható környezet kialakítását. 

Az épületek elbontása csak a védelem megszüntetése után és csak akkor 
történhet, ha az állapotuk a felújítás költségeit irreálissá teszi, vagy a műszaki 
állapotuk teszi használhatatlanná. 

 
2. Változtatási szándék és hatásuk az épített környezetre 
 

a) Településhálózati és tájhasználati változás 
 
Őcsény településhálózati szerepkörében a városkörnyéki alvótelepülés-jelleg, 

illetve az agglomerálódási folyamatok erősödése várható. 
Az M6 jelű autópálya  megépülése, a gazdasági területek kijelölése, valamint a 

repülőtér  távlati fejlesztése további urbanizációs változásokat indukálhat.  
 

b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
 

A település kialakult szerkezete kismértékben változik. A terv a belterület keleti 
oldalán a Visnye dülőben új lakóterületeket jelöl. 

A kialakítandó telkeken létesíthető épületek beépítési módja, 
építménymagassága a helyi építési hagyományokhoz alkalmazkodik. 

 A település külterületén az M6 jelű autópálya Szekszárd keleti csomópontja 
mentén, az 56. számú főút és a Szőlőhegyi bekötőút csomópontja mentén, valamint 
az 5113. számú és 5114. számú összekötő utak találkozásánál gazdasági területek 
kerültek kijelölésre. 

A település keleti oldalán található repülőtér adottságaira alapozva a repülőtér 
területén különleges idegenforgalmi területeket jelöl ki a terv. 

A település külterületén található tájsebek területeit (a szekszárdi 
hulladéklerakó, a községi hulladéklerakó, felhagyott anyaggödrök, a majorhoz 
kapcsolódó szennyvíztisztító telep) a terv rekultiválandó területbe sorolta. 

 
 
 



Őcsény Község Településrendezési Terve 
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

c) Infrastrukturális változás 
 

A község területén a szennyvízvezeték hálózat kiépítésre került. A 
szennyvíztisztító telep a belterülettől délre található. 

 Jelentős változást eredményezne a község területén a légvezetékek 
földkábellel történő kiváltása, azonban erre – a jelentős többletköltsége miatt – a 
közeljövőben nincs esély. A település összképének javulását eredményeznék az 
útfelületek és járdák burkolatának minőségi javításai, valamint a nyílt csapadékvíz 
elvezető árkok rendszeres karbantartása. 
 

d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
 

Az országos demográfiai tendenciával ellentétben a település népessége lassú 
ütemű növekedést mutat. A népességnövekedés oka, hogy a megyeszékhely 
közelsége miatt sokan választják a települést állandó lakhelyül. A hagyományos 
paraszti életmód és gazdálkodás kiveszőfélben van. A városkörnyéki alvó település 
jelleg egyre inkább meghatározóvá válik. 

  
 
3. Hatáselemzés 
 

a) Történeti településhálózati következmények 
 

A település társadalmának fokozatos életmód-változása az épített környezetet 
is alapvetően átalakítja. Őcsény területén az agglomerálódás hatásai (repülőtér, 
autópálya, mezőgazdasági és ipari vállalkozások, új lakóterületek épülése) alapvető 
változásokat eredményezhetnek, ahol a hagyományos sárközi jellegzetességek 
kiveszhetnek, ha a település vezetői és a kormányzat a népi hagyományok, az ősi 
kultúra és a táj építészeti örökségének védelme érdekében kellő határozottsággal 
nem lépnek fel. 
 

b) Természeti, táji hatások 
 

A Duna és ártereinek közelségéből adódóan káros természeti hatásokkal kell 
számolni, ami az I. rendű árvízvédelmi töltés kiépítése miatt a belterületet nem 
veszélyezteti.  

A településen keresztül halad a Szekszárd-Bátai Főcsatorna, ami a 
csapadékvizek befogadója, így karbantartása a többi csapadékvíz árokkal együtt 
fontos feladat. 

Egyéb, az épített környezetre káros hatást gyakorló természeti, táji hatásokat a 
terv nem eredményez. 
 
 



Őcsény Község Településrendezési Terve 
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

c) A településkép feltárulásának változásai 
 

A terv nem tartalmaz a belterületen jelentős funkcionális változást, a területek 
beépítési intenzitása, a megengedett építmény-magasságok a kialakult állapotokhoz 
igazodnak. 

Az autópálya megépítésével a település nyugat felől új nézőpontból tárul fel. 
Fontos, hogy a templomtornyok jellegzetes  sziluettjét tájidegen elemek (műtárgyak, 
ipari létesítmények stb) ne zavarják meg. 

 
d) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai 

jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített 
környezetben, a település életében 

 
A településen műemléki védettségű objektum a református templom. A 

település meghatározó elemét a Fő utca keleti oldalára építették. A templom körüli 
tér a település reprezentatív tere is egyben.  A templom a falukép karakteres eleme, 
amelyet a község utcáin járva, illetve már a bevezető utakról is megpillanthatunk. A 
templom szakrális funkcióján túlmenően a vendégként idelátogatóknak a falu egyik 
látványossága is.  

A templom a település egyik meghatározó „intézménye” volt, amelynek 
jelentősége napjainkra csökkeni látszik, viszont a múlt egyik fő lenyomata, így 
megőrzése az alapfeladatok közé tartozik. A templom átlagos állapotú, sürgős 
beavatkozást nem igényel.  
 

e) Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
 

A református templom a Református Egyházközség tulajdonában és 
használatában áll, felújítása és karbantartása elsősorban az egyház feladata, de 
ehhez önkormányzati segítség is nyújtható. A műemlékek felújítására kiírt 
pályázatokkal célszerű számolni. 

 
f) Településkarakter változásának hatásai 

 
A megváltozott életmód, társadalmi igények és szokások következtében az 

építészeti stílusokban is új elemek jelennek meg. Ezek attól függően, hogy milyen 
ízléssel párosulnak, illetve, hogy a környezetükbe mennyire illeszkednek, lehetnek 
zavaró és faluképet javító elemei is a településnek.   
 

g) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának 
összefüggései 

 
A települést jelentős környezeti terhelések nem érintik.  
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h) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága, kárenyhítési lehetősége, költsége 

 

A település védelemre érdemes objektumai közül számos olyan épületet 
találunk, ahol az átalakítások során az eredeti értékek közül számos eltűnt. Így pl. 
osztott ablakok kicserélése osztás nélkülire, keskeny ablak kicserélése háromosztású, 
széles ablakra, simított vakolat helyett fröcskölt vakolat alkalmazása, tornác 
befalazása, vagy üvegezése, vakolatdíszek leverése. Ezek az átalakítások bizonyos 
mértékig visszafordíthatók, illetve a további építészeti értékcsökkenés elkerülhető. 
Ennek egyik eszköze a helyi építési szabályzat, amelyben rögzíteni kell az épületekre 
vonatkozóan az építési tevékenységek szabályait, valamint a helyi értékvédelmi 
rendelet, amelyben az önkormányzat az aktuális anyagi helyzetéhez mérten 
nyújtandó támogatás összegéről, illetve annak pályázati rendszeréről is dönt. 
Javasolt, hogy az önkormányzat támogatást nyújtson védett épületek megőrzésének 
céljából a felújításukból származó többletköltségek fedezésére.  

Az önkormányzat a helyi értékek védelmében számos egyéb, nem anyagi 
jellegű segítséget is nyújthat: 

- A témában kiírt aktuális pályázatokról értesíti a tulajdonosokat 
- A pályázaton való részvételhez szakmai segítséget nyújt (pályázati anyag 

összeállításában, elkészítésében) 
- Helyi, kistérségi, megyei, vagy egyéb szintű pályázatokon a tulajdonosokkal 

együttműködve részt vesz  
- Továbbá az állami pályázatokon való részvétellel lehet további 

pénzösszegekre szert tenni.   
- A szomszédos település (Závod) helyi értékeinek helyreállításában szerzett 

tapasztalatokat érdemes lenne a Kisvejkén történő felújításoknál is 
alkalmazni. A két település épített értékei erősítenék egymást, és mindkét 
település fejlődését kedvezően befolyásolná. 
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4. Összefoglaló 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány összegzése 
 

A település rendezési tervének kötelező szakági munkarészeként készült el az 
örökségvédelmi hatástanulmány építészeti értékvizsgálati része a Kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény és az örökségvédelmi hatástanulmányról 
szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet figyelembe vételével. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda adatszolgáltatása 
alapján a településen országosan védett objektum egy található. 

A település belterületének bejárása után, valamint a helybeliek és a 
polgármesteri hivatal dolgozóinak tájékoztatása alapján a külterületi épületek és 
építmények felkutatásával a helyi értékek dokumentálásra kerültek. Ezeket a 
szabályozási terven fel kell tüntetni.  

A védett objektumokra vonatkozó építési előírásokat a Helyi Építési 
Szabályzatban kell megállapítani, az építési tevékenységek esetén az 
értékvizsgálatban rögzítetteket kell figyelembe venni. 

A helyi védettségű objektumok körét, a tulajdonosok kötelezettségeit és az 
esetleges támogatási rendszer szabályait külön helyi értékvédelmi rendeletben 
célszerű meghatározni. 
 
 
5. Nyilatkozat 
 
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági 
előírásoknak. 
 
Szekszárd, 2009. június 24. 

    
 
Készítette:  Deák Varga Dénes, tervező 

   Munkatársak:Tóth Dóra Kata, településmérnök 
     Hajba Csaba, településmérnök 

 
 
 
Melléklet: A 2005-ben készített örökségvédelmi hatástanulmány a község helyi 
védelemre javasolt létesítményeiről szóló fejezete.



 
 

 
Őcsény 

 

  
I. KATONAI FELMÉRÉS (1782-1785) II.KATONAI FELMÉRÉS (1819-1869) 

 

  
III. KATONAI FELMÉRÉS (1869-1887) III. KATONAI FELMÉRÉS ÁTNÉZET (1869-1887) 
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Helyi védettségre javasolt építmények listája, Őcsény 
 
Sorszá
m  

Megnevezés  Cím Hrsz. Védettségi fok 

14. Lakóház Bethlen G. u. 23. 325 H 
15. Lakóház Bocskai u. 4. 175 H 
16. Lakóház Bocskai u. 12. 179 H 
17. Lakóház Bocskai u. 14. 180 H 
18. Lakóház Dózsa Gy. u. 7. 214 H 
19. Lakóház Fő u. 4. 323 H 
20. Lakóház Fő u. 6. 322 H 
21. Lakóház Fő u. 9. 18 H 
22. Lakóház Fő u. 18. 316 H 
23. Lakóház Fő u. 56. 392 H 
24. Lakóház Jókai u. 11. 713 H 
25. Lakóház Jókai u. 16. 621 H 
26. Lakóház Kossuth u. 1. 763 H 
27. Lakóház Kossuth u. 2. 725 H 
28. Lakóház Kossuth u. 8. 728 H 
29. Lakóház Kossuth u. 12. 730 H 
30. Lakóház Kossuth u. 27. 749 H 
31. Lakóház Rákóczi u. 2. 768 H 
32. Lakóház Széchenyi u. 6. 271 H 
33. Lakóház Széchenyi u. 13. 285 H 
34. Lakóház Széchenyi u. 14. 267 H 
35. Lakóház Széchenyi u. 19. 289 H 
36. Lakóház Széchenyi u. 20. 263 H 
37. Lakóház Széchenyi u. 75. 360 H 
38. Lakóház Zrínyi u. 12. 535 H 
39. Lakóház Zrínyi u. 21. 554 H 
40. Lakóház Zrínyi u. 22. 530 H 
41. Lakóház Zrínyi u. 27. 557 H 
 
 
































