1. melléklet a 6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDELEM ALÁ HELYEZETT ÉRTÉKEK JEGYZÉKE
S.sz.

Érték megnevezése

Cím

Hrsz.

Védelmi
kategória

1.

Evangélikus templom

Fő utca 72.

127.

H2

2.

Vidos-kastély

Bercsényi utca 24.

104/7.

H2

3.

Minnich-kastély

Bercsényi utca 24.

101/1.

H2

4.

Evangélikus imaterem

128/4.

H2

5.

Evangélikus Gyülekezet Parókiája

Bercsényi utca 22.

105.

H2

6.

Általános iskola

Bercsényi utca

101/1.

H2

7.

Önkormányzat épülete

Bercsényi utca 8.

112.

H2

8.

Faluház

Hunyadi utca 56.

277.

H2

9.

Lakóház

Akácfa utca 22.

208.

H1

1

Fotó

10.

Lakóház

Hunyadi utca 53.

58.

H1

11.

Lakóház

Kossuth utca 6.

363.

H1

12.

Lakóház

Bercsényi utca 25.

83/2

H2

13.

Lakóház

Ady utca 15.

161/2.

H1

14.

Pajta

Ady utca 15.

161/2.

H1

15.

Lakóház

Hunyadi utca 75.

50/1.

H1

16.

Lakóház

Hunyadi utca 61.

130.

H1

17.

Lakóház

Szabadság utca 6.

237.

H1

18.

Lakóház

Szabadság utca 8.

236.

H1

2

19.

Lakóház

Szabadság utca 25.

3

217.

H1

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK
VÉDETTSÉGÉNEK TERJEDELME

Alkalmazott védelmi kategóriák
H1 - Utcafront (közterületről látható homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
H2 - Teljes épület (homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint
kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
H3 - Épület részlet (kapuzat, kerítés, oromzat, párkány, ornamentika, épületdíszek stb.)
H4 - Műtárgy, szobor, feszület, emlékmű, kút, harangláb, egyéb érték
Készült a PLANEX Tervező és Szolgáltató Kft. kulturális örökségvédelmi hatástanulmánya
alapján.

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Evangélikus templom

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Fő utca 72.

127

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Szabadon álló

Leírás:

Alapjait 1837-ben rakták le egy mocsaras, lápos terület lecsapolását követően. Tizenhét méter magas tornyában
két harang lakik. A délidőben megszólaló 184 kilós harangot Gombos Lajos mester öntötte őrbottyáni műhelyében
1980-ban. A templomhoz egy imaterem tartozik. Oldalán két emléktábla, egyik egykori lelkészünk, Mesterházi
Sándor és felesége munkásságát foglalja márványba, a másik Kovács Imre lelkész emlékét őrzi.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- klasszikus egytornyos kialakítás;
- teljes körű védelem.
- arányos húzott párkányok, vakolt homlokzatok;
- szép arányú fa nyílászárók.
Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Vidos-kastély

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bercsényi utca 24.

104/7

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:

A kastélyt építtető koltai Vidos család régi Vas vármegyei nemesi família, kiknek őseit V. István király emelte
nemesi rangra 1272-ben. A család már a XVI. század közepén rendelkezett Mihályfán birtokokkal. A kastélyt első
formájában Vidos Zsigmond emeltette a XIX. század első negyedében, klasszicista stílusban. Fia, Dániel, aki Vas
vármegye alispánja lett, 1870-ben historizáló (eklektikus) stílusban átalakíttatta, bővíttette. Itt őrizték a család ősi
levéltárát, melyben több régi, pergamenre jegyzett irat is volt. A mai, kibővített L-alakját az 1911-es átépítés során
kapta a kastély. Ekkor épült a rövidebb szárnyra az emelet, a terasz fölé pedig a torony, melyben toronyszobát
alakítottak ki. A hosszabb szárny utca felőli végére terasz került, melyhez kovácsoltvas korláttal díszített lépcső
vezet fel. Szintén ekkor alakították ki az alagsor lakószobáit. A kastély homlokzatai az átalakítás során teljesen új,
szecessziós jellegű architektúrát kaptak. Vidos József halála után az államosításig fia, (VI.) József cs. kir. kamarás,
huszárezredes, johannita lovag lakta az épületet. A II. világháború végén orosz csapatok sajátították ki legénységi
szállás céljára, jelentős károkat okozva. Az 1950-es években toldalékkal bővítették, teraszát beépítették. Egy ideig
általános iskola és tsz-major, majd óvoda működött benne, a rendszerváltást követően varrodát helyeztek el falai
között. 2002-ben magántulajdonba került, felújították.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- klasszikus tömegarányok, stílushoz illeszkedő - teljeskörű védelem.
tetőfelépítmények;
- arányos, húzott párkányokkal, lizénákkal tagolt
vakolt homlokzatok;
- szép arányú fa nyílászárók;
- kovácsoltvas kiegészítő elemekkel.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Minnich-kastély

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bercsényi utca 24.

101/1

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Szabadonálló

Leírás:

A mai általános iskola közelében álló kastélyt Vidos Kálmán Vas vármegyei főszolgabíró emeltette a XIX. század
közepe táján. Következő ismert birtokosai Zichy Gyula gróf, és felesége, Holló Julianna voltak. Zichy gróf halála
után Minnich Oszkár nyugalmazott vezérkari ezredes és felesége vásárolták meg az épületet, melyet az
államosítás után is megtarthattak halálukig. Kérésükre holttestük a zágrábi családi sírboltban került végső végső
nyugovóra. Ezután a Művelődési Minisztérium tulajdonába került, és a helyi tanács kapta meg kezelésre. A
kastélyban először általános iskolát, majd később óvodát és napköziotthont helyeztek el. A kastélyparkban több
vadgesztenyefa és egy kolorádófenyő látható még.

Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jóarányú keretezett nyílászárókkal, vakolt - teljeskörű védelem.
kváderekkel és párkányokkal tagolt
homlokzatok;
- egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg.
Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Evangélikus parokia

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

128/4

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Szabadonálló

Leírás:

Az evangélikus templomhoz tartozó imaterem.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- arányos húzott párkányok, vakolt homlokzatok; - teljeskörű védelem.
- szép arányú fa nyílászárók.

Helyszínrajzi részlet:

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

E v a n g é l i k u s G y ü l e k e z e t H2
Parókiája

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bercsényi utca 22.

105

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Szabadonálló

Leírás:
Földszintes, téglalap alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel. Egyszerű vakolt homlokzat lábazattal,
cserépfedéssel.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg; - A középület tömege, homlokzata és anyaghasználata változatlanul
- fa nyílászárók.
megőrzendő;
- csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Általános Iskola

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bercsényi utca

101/1

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Szabadonálló

Leírás:
A régi iskola épülete korszerűtlennek bizonyult, ezért szükségessé vált egy új építése, amely 1959. novemberére el is készült.
1961-ben megnyílt a napközis óvoda is. A 80-as években gazdagodott az iskola tornateremmel is. Az iskola 2009. júniusában
zárta be kapuit.

Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- építési korának megfelelő stílusú és arányú - teljes körű védelem.
homlokzat;
- egyszerű tömegarányok.
Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Önkormányzat épülete

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bercsényi utca 8.

112

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Szabadonálló

Leírás:
Földszintes, téglalap alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel. Vakolt homlokzat, húzott
párkánnyal, cserépfedéssel.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- arányos húzott párkányok, vakolt homlokzatok. - teljes körű védelem.

Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Faluház

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Hunyadi utca 56.

277

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
A 2007-ben átadott Faluház többfunkciós épület, mivel az orvosi rendelőnek, a könyvtárnak és a nyugdíjasklubnak is otthont
ad.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- építési korának megfelelő stílusú és arányú - teljes körű védelem.
homlokzat;
- egyszerű tömegarányok.
Helyszínrajzi részlet:

Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Akácfa utca 22.

208

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes, “L” alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti fa nyílászárók
építési kornak megfelelő színezéssel, cserépfedéssel.
Értékes részletek / értékelés:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma;
- klasszikus arányú fa ablakok.

Helyszínrajzi részlet:

Helyi védelem mértéke:
- eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók
rendje;
- az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa
nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő;
- az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszítetlensége
megtartandó.
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Hunyadi utca 53.

58

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes épület nyeregtetővel, utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, csatlakozó melléképülettel. Míves
vakolatdíszes oromzattal, eredeti, felújított fa nyílászárókkal, cserépfedéssel. Megfelelő állapotú épület.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú, értékes kompozíció, mely jól karban - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók
tartott állapotban található;
rendje;
- klasszikus arányú fa ablakok;
- az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa
- húzott párkánnyal vakolatdíszekkel, pozitív nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
lábazattal kialakított oromzatos homlokzat;
- a főhomlokzat és az oldalhomlokzatok megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő;
hagyományosan eltérő színezés;
- építés korának megfelelő léckerítés.
- az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszítetlensége
megtartandó.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Kossuth utca 6.

363

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
A vasútépítkezés jellegzetes hatása a felvételi és váltóőr épületek századfordulós stílusjegyeit másoló lakótípus, melyből szép
számmal található a településen. Ezek jellegzetessége a homlokzati síkból kiugró sarokrizalitos tömegképzés, melyet
csonkakontyolt tető zár. Anyaghasználatban a díszes faszerkezetek, több színű, vakolatsávos homlokzati felületek
dominálnak. Jelen esetben az éplüet a felújítás során kő lábazatot kapott, kicserélték az eredeti ablakokat, valamint az eredeti
színezés is eltűnt. Az épület tömege és a fa oromzatdísz viszont még őrzi eredeti formáját.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú, értékes kompozíció, mely jól karban - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a vakolt
tartott állapotban található;
főhomlokzat és nyílászárók rendje;
- klasszikus arányú fa ablakok;
- az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa
- kiugratott oromzatos épülettömeggel díszített nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
főhomlokzat.
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H2

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Bercsényi utca 25.

83/2

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
A közelmúltban felújított és részben átépített lakóépület, mely tömegében és anyaghasználatában jól illeszkedik a faluképbe,
kialakítása mértéktartó és egyben mértékadó.

Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú, értékes kompozíció, mely jól karban - eredeti állapotában megőrzendő az épület magastetős tömege;
- az utcafronton csak fa nyílászáró építhető be;
tartott állapotban található.
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Ady utca 15.

161/2

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Földszintes, “L” alakú épület utcával párhuzamos gerincű főtömeggel. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti fa nyílászárók
építési kornak megfelelő színezéssel, cserépfedéssel.
Értékes részletek / értékelés:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény;
- utcaképbe illeszkedő tetőforma;
- klasszikus arányú fa ablakok.

Helyszínrajzi részlet:

Helyi védelem mértéke:
- eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók
rendje;
- az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa
nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában.
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Pajta

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Ady utca 15.

161/2

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Pajta hátsókertben elhelyezve. Jellegzetes vakolt tégla-fa architecturájú melléképület téglalap alaprajzzal, nyeregtetővel,
cserépfedéssel.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- állapot: megfelelő. Megőrzendő az épület - a pajta tömege, homlokzata és anyaghasználata változatlanul
é p í t é s z e t i m e g j e l e n é s é t a l a p v e t ő e n megőrzendő;
meghatározó épített falazat és fa homlokzati - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
elemek struktúrája;
megegyező színben és textúrában.
- eredeti cseréptető.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Hunyadi utca 75.

50/1

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
Hagyományos lakóépület átépítése és felújítása, részben hagyományos anyaghasználattal, mértéktartó tömeggel.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- állapot: átépítés alatt;
- az épülettömeg, tornác, fa nyílászárók megőrzendők.
- díszített téglapillérekkel és mellvédfallal,
valamint szegmensboltövekkel kialakított
tornáci
- klasszikus arányú fa ablakok.
Helyszínrajzi részlet:

#

Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Hunyadi utca 61.

130

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
A vasútépítkezés jellegzetes hatása a felvételi és váltóőr épületek századfordulós stílusjegyeit másoló lakótípus, melyből szép
számmal található a településen. Ezek jellegzetessége a homlokzati síkból kiugró sarokrizalitos tömegképzés, melyet
csonkakontyolt tető zár. Anyaghasználatban a díszes faszerkezetek, több színű, vakolatsávos homlokzati felületek
dominálnak. Jelen esetben az épületbe a felújítás során új redőnyöket szereltek be, valamint az eredeti színezés is eltűnt. Az
épület tömege viszont még őrzi eredeti formáját.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú, értékes kompozíció, mely jól karban - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a vakolt
tartott állapotban található;
főhomlokzat és nyílászárók rendje;
- kiugratott oromzatos épülettömeggel díszített - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa
főhomlokzat;
nyílászáró építhető be;
- az építés korának és a főépület stílusának - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megfelelően kialakított, téglapilléres áttört megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
vasrácsos kerítés.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Szabadság utca 6.

237

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
A vasútépítkezés jellegzetes hatása a felvételi és váltóőr épületek századfordulós stílusjegyeit másoló lakótípus, melyből szép
számmal található a településen. Ezek jellegzetessége a homlokzati síkból kiugró sarokrizalitos tömegképzés, melyet
csonkakontyolt tető zár. Anyaghasználatban a díszes faszerkezetek, több színű, vakolatsávos homlokzati felületek
dominálnak. Jelen esetben az épületbe a felújítás során új nyílászárók kerültek be, új redőnyöket szereltek, valamint az eredeti
színezés is eltűnt. A tetőre új cserépfedés került. Az épület tömege viszont még őrzi eredeti formáját.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú, értékes kompozíció, mely jól karban - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a vakolt
tartott állapotban található;
főhomlokzat és nyílászárók rendje;
- kiugratott oromzatos épülettömeggel díszített - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa
főhomlokzat;
nyílászáró építhető be;
- az építés korának és a főépület stílusának - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megfelelően kialakított, téglapilléres áttört megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
drótfonatos kerítés.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Szabadság utca 8.

236

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
A vasútépítkezés jellegzetes hatása a felvételi és váltóőr épületek századfordulós stílusjegyeit másoló lakótípus, melyből szép
számmal található a településen. Ezek jellegzetessége a homlokzati síkból kiugró sarokrizalitos tömegképzés, melyet
csonkakontyolt tető zár. Anyaghasználatban a díszes faszerkezetek, több színű, vakolatsávos homlokzati felületek
dominálnak. Jelen esetben az épületbe a felújítás során új redőnyöket szereltek be.

Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú, értékes kompozíció, mely jól karban - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a vakolt
tartott állapotban található;
főhomlokzat és nyílászárók rendje;
- kiugratott oromzatos épülettömeggel díszített - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa
főhomlokzat;
nyílászáró építhető be;
- az építés korának és a főépület stílusának - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megfelelően kialakított, téglapilléres áttört megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
vasrácsos kerítés.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

1. melléklet a .6/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
Település:

Helyi védendő érték megnevezése: Védelmi kategória:

Kemenesmihályfa

Lakóház

H1

Településrész:

Utca, házszám:

Hrsz.:

Belterület

Szabadság utca 25.

217

Adatok rögzítésének dátuma:

Beépítés módja:

2018.07.05.

Oldalhatáron álló

Leírás:
A vasútépítkezés jellegzetes hatása a felvételi és váltóőr épületek századfordulós stílusjegyeit másoló lakótípus, melyből szép
számmal található a településen. Ezek jellegzetessége a homlokzati síkból kiugró sarokrizalitos tömegképzés, melyet
csonkakontyolt tető zár. Anyaghasználatban a díszes faszerkezetek, több színű, vakolatsávos homlokzati felületek
dominálnak. Jelen esetben az épületbe a felújítás során új nyílászárók kerültek be, új redőnyöket szereltek, valamint az eredeti
színezés is eltűnt. A tetőre új fedés került. Az épület tömege viszont még őrzi eredeti formáját.
Értékes részletek / értékelés:
Helyi védelem mértéke:
- jó arányú, értékes kompozíció, mely jól karban - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a vakolt
tartott állapotban található;
főhomlokzat és nyílászárók rendje;
- kiugratott oromzatos épülettömeggel díszített - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa
főhomlokzat.
nyílászáró építhető be;
- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel
megegyező színben és textúrában;
- az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:
Fénykép / alaprajzi vázlat:

