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F E L H Í V Á S 
Esztár Község Településképének védelméről szóló rendelet 

Helyi védelmet érintő módosításának véleményezésére. 

 
Esztár Község Településképének Védelmét a 23/2017. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelet 

tartalmazza. Az önkormányzat kezdeményezte a tulajdonát képező Esztár, Széchenyi utca 

47. sz. (217 hrsz‐ú ingatlan) alatti Népi lakóház (Tájház) helyi védelem alá helyezését. 

Ez úton kérjük Esztár lakosságát, a helyi érdekképviseleti szerveket, vállalkozókat, hogy a Te‐
lepülésképi rendelet  javasolt  (helyi védelem alá vonást  tartalmazó) módosítását, előzetes 
véleményezni szíveskedjenek. 
 

Az előkészített rendelet tervezet, a hozzá készített tájékoztató és indoklás, jelen felhívás mel‐
lékletében olvasható. A  tervezett módosítással kapcsolatos vélemények‐  javaslatok 2021. 
december 15.‐ig e‐mailben küldhetők el esztarph@gmail.com címre. 

 

Zsemberi István 

 mb. főépítésze 
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Javaslat Esztár, Széchenyi utca 47. sz. (217. Hrsz.- ú ingatlanon elhelyezkedő)  

Népi lakóépület (Tájház) Helyi védelem alá helyezésére 

a) Az érintett érték megnevezése: 
 Népi lakóépület (Tájház) 

b) A javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, helyrajzi szám), 
egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi ábrázolással, 

Részlet Esztár Község örökségvédelmi vizsgálatából 
 
Esztár, Széchenyi utca 47. (Hrsz: 217) 
 
A védelemre javasolt épület, Esztár 2016. 
évben elkészített örökségvédelmi vizsgála-
tában, a Helyi védelemre javasolt épületek 
kataszterében, 8. számon került nyilvántar-
tásba vételre. 
c) javaslattevő természetes vagy jogi 
személy, ez utóbbi esetén annak képviselő-
jének megnevezése, elérhetősége: 
 
Esztár község önkormányzata 
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d) A javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése: 

Az 1893 évben épült népi lakóház, ma Tájház a település legrégebbi népi lakóházai közé 
tartozik. Vertfalú, nádtetős, oldaltornácos lakóépület, ma Tájházként szolgál.  

Az épület alapja tégla, a fal anyaga vert fal. Fa födémmel készült, nádazással, kétoldali 
tapasztással. Tetőszerkezete kötőgerendás, eredeti fa csapokkal. tetőfedése nád. Tető for-
mája utcára merőleges nyeregtető, az utcafronton csonka kontyolással.  

Az oromdíszítést a cserepes vízvezető alatt a húzott vakolatpárkányon kívül, a ház „két 
szemét hangsúlyozó” fából készült és barnára pácolt ajtócskák adják. 

Az épületről korábban felmérés is készült, mely jelen helyi értékvédelmi javaslatnak a mel-
lékleteként kerül bemutatásra. 

Alaprajz - Részlet az elkészült felmérési dokumentációból. 
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Pince alaprajz és metszet - Részlet az elkészült felmérési dokumentációból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) A védelem fajtája: Helyi védelem 

f) A védetté nyilvánításra vonatkozó javaslat indoklása: 
Az 1893 évben épült népi lakóház, ma Tájház a település legrégebbi népi lakóházai közé 
tartozik. Vertfalú, nádtetős, oldaltornácos lakóépület, ma Tájházként szolgál. 
Az épület a tornácos parasztházak jellegzetes példája, mely teljes egészében megőrizte ere-
deti formáját. Nem csak kívül, hanem beül is. Boltozatos pincéje is épen maradt. Tájház-
ként olyan funkciót kapott, mely reális esélyt ad fennmaradására. 
Védelemre javasolt az épület külső megjelenése. Ebbe bele tartoznak a külső nyílászárók 
(ajtók és ablakok) is, arányukkal, osztásrendszerükkel. Védelemre javasolt az épület belső 
kialakítása, a belső nyílászárók, a díszes fa tornác is. 

    Készítette: Zsemberi István  
                        okleveles építészmérnök 
Debrecen, 2021. december 1. 
Melléklet: Felmérési dokumentáció 
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Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2021. (…..) önkormányzata rendelete 
az Esztár Község településképének védelméről szóló  

23/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, vala-
mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) 
és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet (Helyi védett épületek, értékek elnevezésű) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. 
melléklete lép. 

2. § Ez a rendelet közzétételét követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
Esztár, 2021. december 
 
 
 
 
 
 

Fekéné Tarcsi Csilla 

jegyző 

Szécsi Tamás 

polgármester 
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…/2021. (…) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

Helyi védett épületek, értékek 

A helyi egyedi védelem fogalom körében, építmény (épület és műtárgy) vonatkozásában:  
 
HV Védett 
védettségi kategóriát alkalmaz.  

 
 

Ny. 
szám  

Védett-
ségi ka-
tegória  

Hrsz  Megnevezés 

A védett érték pontos helye (utca, ház-
szám) 

A védett építményre vonat-
kozó tiltások, korlátozások, 

feltételek 

1.  HV 217  Népi lakóépület (Tájház) 
(Széchenyi utca 47.) 

 

Védendő: Az épület tö-
megformálása és arányai. 
Szerkezeti díszítő elemek-
kel (falpillérek, párká-
nyok, nyíláskeretek) tagolt 
utcai- és oldalhomlokzat. 
Falrészek – nyílásméretek 
arányai, ablakritmus, ab-
lakfelületek osztó elemei, 
nyíláskeretek díszítése. 

2.      

 
  

 
 
 
 


