
 

 

 

 
3. SZ. FÜGGELÉK: A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG JEGYZÉKE 

 
 

 
 

Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendelete az 1.a. és 1.b. mellékleteiben határozza meg a település „helyi területi 
védelem alatt álló területeit” és a „helyi védelem alatt álló elemeit”. 

 
3.1. A helyi területi védelem alatt álló területek 

 
A B C 

jel területi védelem területi védelemmel érintett terület 

TV-1. a Bajcsy Zsilinszky úti fűrészfogas 

beépítésű terület beépítési 

módja, és a telekstruktúra 

Bajcsy Zsilinszky út – 1074/3-as hrsz.-ú ingatlan – 

Iskola utca – Pesti út által határolt terület 

TV-2. a Táncsics Mihály utcai 

fűrészfogas beépítésű terület 

beépítési módja és a 

telekstruktúra  

 

Táncsics Mihály utca északkeleti teleksorának 

északkeleti telekhatára – 26-os hrsz.-ú ingatlan 

északnyugati telekhatára – 5-ös hrsz.-ú ingatlan 

északnyugati telekhatára – Táncsics Mihály utca 

délnyugati teleksorának délnyugati telekhatára – 

Vasút utca által határolt terület 

TV-3. a Dózsa György utcai fűrészfogas 

beépítésű terület beépítési módja 

és a telekstruktúra  

A Dózsa György utca Ady Endre utca és Béke utca közé 

eső szakaszának déli teleksora  

TV-4. a Kossuth utcai volt piactér és 

környezetének telekstruktúrája és 

beépítési módja 

Pozsonyi utca - 980-as hrsz.-ú ingatlan északnyugati 

telekhatára – 980-as hrsz.-ú ingatlan délnyugati 

telekhatára – 981/1-es hrsz.-ú ingatlan délnyugati 

telekhatára – 984-es hrsz.-ú ingatlan északnyugati 

telekhatára –  987-es hrsz.-ú ingatlan északnyugati 

telekhatára –  988-as hrsz.-ú ingatlan északnyugati 

telekhatára –  991-es hrsz.-ú ingatlan északnyugati 

telekhatára –  992-es hrsz.-ú ingatlan északnyugati  és 

délnyugati telekhatára –  998-es hrsz.-ú ingatlan 

délkeleti telekhatára –  Pesti út –   1018-as hrsz.-ú 

ingatlan északnyugati és északkeleti telekhatára –   

1015-ös hrsz.-ú ingatlan északnyugati telekhatára – 

1014-es hrsz.-ú ingatlan északnyugati és északkeleti 

telekhatára – 1013-as hrsz.-ú ingatlan északnyugati 

telekhatára – 1012-es hrsz.-ú ingatlan északnyugati 

telekhatára – 1011-es hrsz.-ú ingatlan északnyugati és 

északkeleti telekhatára – 1004-es hrsz.-ú ingatlan 

északnyugati telekhatára által határolt terület 

TV-5. a Temető területének 

telekstruktúrája, az ingatlanon 

belül található építmények 

telepítési módja, településképi 

jellemzői 

1181-es hrsz.-ú ingatlan 

 



 

 

TV-6. a közlekedési célú közterületek 

szabályozási szélessége, 

területfeltárási struktúrája 

a 2. mellékletben megjelölt: Pesti út, Vasút út, Petőfi 

út, Szép utca, Deák Ferenc utca, Árpád utca, Hunyadi 

utca, Rákóczi utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Iskola utca, 

Kossuth utca, Cserői utca, Dózsa György utca, Dobó 

Katica utca, Szép utca, Liget utca, Szél utca szakaszai 

 
 

3.2. A település helyi egyedi védelem alatt álló „elemei” 
 

A B C D 

sorszám: egyedi védelemmel érintett cím, 
hrsz. 

egyedi védelemmel 
érintett elem 

védettségi 
jellemző 

V-1. Petőfi Sándor utca,  
1453hrsz. 

római katolikus templom  

V-2. Petőfi Sándor utca 3.,  
1425/12 hrsz.  

parókia  

V-3. Petőfi Sándor utca 8.,  
1496/1 hrsz. 

volt óvoda  

V-4. Petőfi Sándor utca 8/A.,  
1496/1 hrsz. 

volt bölcsőde  

V-5. Pesti út 54. 
1480 hrsz. 

helytörténeti ház teljes 
egészében 
tükrözi a 
település 
karakterjegyeit 

V-6. Pesti út 50. /1486 hrsz.  Szent Ilona Idősek 
Otthona 

 

V-7. Ady Endre u. 2.  
993 hrsz.  

lakóépület  

V-8. Aranyhegy u. 8.  
1694 hrsz.  

lakóépület  

V-9. Aranyhegy u. 26.  
1685 hrsz.  

lakóépület  

V-10. Deák Ferenc u. 3.  
1489/3hrsz.  

volt urasági kúria  

V-11. Dobó Katica u. 8.  
1196hrsz.  

lakóépület  

V-12. József Attila u. 22. 
1523 hrsz.  

lakóépület  

V-13.  József Attila u. 42.  
1493 hrsz.  

lakóépület (1800-
as évek vége) 

 

V-14.  Kossuth Lajos u. 8.  
1012 hrsz.  

lakóépület  

V-15. Liget u. 2.  
1604 hrsz.  

lakóépület telek, laképület, 
oromfal 

V-16. Liget u. 8.  
1607 hrsz.  

lakóépület (1800-as 
évek vége) 

 

V-17. Pesti út 53.  
1818hrsz. 

lakóépület (1850)  

V-18. Pesti út 71.  
178 hrsz.  

lakóépület (1850)  

V-19. Pesti út 99.  
198/2hrsz.  

lakóépület  (~ 1920)  

V-20. Pesti út 117.  
217 hrsz.  

lakóépület (~ 1930)  



 

 

V-21. Pesti út 119.  
218 hrsz.  

lakóépület (~ 1905)  

V-22. Pesti út 123.  
220 hrsz.  

lakóépület (1900)  

V-23. Pesti út 174  
994 hrsz. 

lakóépület  

V-24. Pesti út 178.  
679 hrsz.  

lakóépület (~ 1900)  

V-25. Pesti út 180.  
678 hrsz.  

lakóépület (~ 1910)  

V-26. Vasút u. 36. 
1912 hrsz.  

raktár, volt malom 
épülete 

 

V-27. Táncsics u. 13.  
10 hrsz.  

lakóépület (~ 1890)  

V-28. Temető u. 2.  
190 hrsz.  

melléképület, deszka 
oromfal 

 

V-29. Vasút utca 6.  
172 hrsz.  

lakóépület (1890)  

V-30. Vasút utca 18.  
16 hrsz.  

lakóépület (1900)  

V-31. Vasút utca 32.  
1914 hrsz.  

lakóépület  

V-32. Vaspálya u.  
387/5 hrsz.  

MÁV épület 1.  

V-33. Vaspálya u.  
387/5 hrsz.  

MÁV épület 2.  

V-34 387 hrsz. MÁV vasútállomás 
épülete 

 

V-35. Petőfi utca 6. platánfa  

V-36. Ceglédbercel – Cserői vasútállomás hársfa  

 
 
 

 


