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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

1. BEVEZETÉS
Jelen tanulmány Gyömrő Város településfejlesztési koncepciójának, Településrendezési
eszközeinek, arculati kézikönyvének és településképvédelmi rendelete alátámasztó elemeként
Gyömrő város közigazgatási területére készül.
A tanulmányt a 496/2016. (XII. 28.) Korm. Rendelet 12. mellékletében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően készítettük el, kiegészítve a 496/2016. (XII. 28.) Korm. Rendelet 13.
melléklete szerinti régészeti és műemléki örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi elemekkel. A
felhasznált adatok a 2016-ban a Forster Központtól érkezett adatszolgáltatásra és a hatályos
településrendezési terv településszerkezeti terv adataira alapulnak, azokkal szoros összefüggésben
vannak. A városra 2004-ben készült örökségvédelmi hatástanulmány és a hatályos értékvédelmi
rendelet szándékait figyelembe vettük.
Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában
rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözik. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges
előfordulása nem kizárható, mely új helyzeteket eredményezhet.
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2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT
Gyömrő teljes területére elkészült a Kulturális Örökségvédelmi hatástanulmány az akkor készülő
Településszerkezeti tervhez, ezért ennek vizsgálati munkarészeire alapozva készítjük a jelenlegi
hatástanulmányt, amelyben a jelenlegi változtatási szándékokat és azok hatásait ismertetjük.

2.1.

A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a
történeti településmag)

Gyömrő területe a kezdetektől fogva lakott volt, mely révén hosszú és változatos történelmi múlttal
rendelkezik. Bár az első hiteles írásos említése 1274-ből származik, a település területén előkerült
régészeti leletek tanúsága szerint, már a rézkorban lakott hely volt. A bronzkorból szintén virágzó
kultúra nyomait tárták fel (égetőkemence, urnatemető és más töredékek utalnak erre), de a
település még a római korban is szerepet kapott (kőhíd). Később az Árpád korban a település neve
többször is szerepel birtokadományozás kapcsán a királyi oklevelekben.
A török megszállás ideje alatt a pusztítások a falut is érintették, és bár jelentős része elpusztult,
mégis hamar újratelepült. Mátyás király idején pihenőhelyül szolgált a Pestről Szolnokra tartó
kereskedőknek.
A települést a középkorban több földesúri család is birtokolta, míg 1732-ben a Telekiek tulajdont
nem szereztek. A Teleki család jelenléte fejlődést hozott a falu életében, jelentős építkezések
folytak, a kulturális élet is fellendült. A településen számos ismert ember fordult meg, mint például
Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály stb.
A település a XIX. század végéig jellegzetes mezőgazdasági voltát megőrizte, erre utal a régi
pecsétjében lévő ekevas és csoroszlya. A város életében jelentősebb változást hozott az 1882-ben
megépült Budapest-Újszász-Szolnok-Arad-Brassó vasútvonal. Ez és a fővároshoz való közelség
megkönnyítette az itt lakók munkába járását a század végén megindult budapesti ipari üzemekbe.
Gyömrőn 1890-ben Gyömrőy Aurél téglagyárat és malmot építetett, mely szintén hozzájárult a
fejlődés elindulásához. A munkalehetőségek és a nagy területek felparcellázása vonzotta a
betelepülőket. A lakosság száma gyors növekedésnek indult, kialakultak a lakóházas „telepek”,
megjelentek az intézmények. A beépítés terv szerint és igényesen folyt. A lakosok számának
gyarapodására jellemző, hogy 1877-ben 1451-en éltek Gyömrőn, 1910-ben pedig már 3700-an.
1913-ban Gyömrő járási székhely lett. Közigazgatásilag Ecser, Maglód, Mende, Péteri, Tápiósáp,
Tápiósüly és Úri tartozott hozzá. Ebben az évben megnyílt az első állami népiskola, amelyet a
Klotild- és az Erzsébet-telepen újabbak követtek. 1919-ben megépült az első (kerti) mozi.
Az 1910-es évek végén a téglagyár bányájában feltörő víz eltávolítása már megoldhatatlanná vált. A
terület rendezése után megnyílt a Tófürdő. A község központjában elhelyezkedő tófürdő rövid időn
belül kedvelt kiránduló-, majd üdülőterületté vált, ami a település életében újabb, erőteljes
fellendülést hozott. Dr. Okolicsányi Kuthy Dezső felismerte a víz gyógyhatását (érelmeszesedés,
reuma ellen), a területet megvásárolta és strandfürdőt nyitott. A természetes, gyönyörű környezetű
strandfürdő újabb fejlődési lehetőséget nyújtott Gyömrőnek. Üdülőházak, éttermek, cukrászdák,
sportpályák épültek. Hétvégeken különvonatok indultak a fővárosból, 1923-ban az Erzsébet-telepi
őrház helyén új vasúti megálló létesült "Gyömrő -Tófürdő" néven. Gyömrőn mind többen építettek
nyaralót, amelyek még színesebbé tették a község arculatát, a lakosok száma egyre nőtt, 1920-ban
már elérte a 8000 főt. A település ekkor rendelkezett két gyógyszertárral, óvodákkal, iskolákkal, a
közigazgatás épületeivel és a már 1870-től működtetett postahivatalt is.
1926-ban kiépítették a község kövesútjainak egy részét, artézi kutat fúrtak, 1927-ben pedig
autóbuszjárat indult Monor és Gyömrő között. Ugyanebben az évben alakult a Közüzemi és
Községfejlesztési Rt. 25 km elektromos vezeték lefektetésével, mely ellátta a települést árammal,
közvilágítással. Az 1930-as években a járási és községi közigazgatást az Ófaluból a község
központjába helyezték. Kultúrház épült és tovább bővültek a hivatalok, intézmények. A település
kulturális és társadalmi élete virágzott. Intézményei térségi szerepet betöltve működtek.
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Az agglomerációban - így Gyömrőn is - a fejlődés töretlen volt a következő évtizedekben. A két
világháború között jellemző volt a vidéki átlagot többszörösen felülmúló népességgyarapodás,
vándorlási nyereség, foglalkoztatási átrétegződés (agrárkeresők arányának csökkenése), napi
gyakoriságú kapcsolatok a fővárossal (ingázás), továbbá szervezett parcellázások és
házhelykiosztások.
A háború előtt az agglomerálódás nem csak az ingázás tömegessé válását jelentette, hanem a
fővárosi piac hatására kézműiparosok, kisvállalkozók letelepedését, a városellátó övezetekhez való
csatlakozást, a főváros egyes tevékenységeinek „kitelepedését”, valamint Gyömrő esetében az
üdülési, szabadidő funkció erősödését. A települést, ahogy az agglomerációs övezet egészét, nem
csupán az egyoldalú lakófunkció jellemezte.
A második világháborút követően az agglomeráció formálódása új feltételek között zajlott.
Magyarországon felszámolták a polgári társadalmi-gazdasági berendezkedést, a magántulajdont, és
az önkormányzatiságot. Gyömrő 1950-ben a járási székhely funkcióját is elvesztette. 1950-70 között
tömeges beköltözés folyt az agglomerálódó településekbe elsősorban az ország távolabbi
fejlődésében megrekedt térségeiből. Ez idő alatt Gyömrőn 33,7 %-kal nőtt a lakosság száma. A
népességgyarapodás közel háromnegyede a vándorlási nyereségből származott. A gyors
növekedés megszabta a település lakóinak életmódját, a településkép alakulását. A
településgyarapodás külsejében, életmódjában még igen sok falusi elemet hordoz.
1971-ben hivatalosan is elismerték és körülhatárolták a Budapesti Agglomerációt, azonban Gyömrő
ezt követően sem részesült különleges elbírálásban. Falusi településként kezelték a községet, sőt
hátrányosabb helyzetbe került, mint az ország más falvai, mert a beköltözők tömegeinek kellett
volna lakást, infrastruktúrát, ellátást biztosítani. Nem folytak új parcellázások, telekértékesítési
akciók, infrastrukturális előkészítések. Az un. Földtörvény differenciálatlanul védte a mezőgazdasági
művelés alatt álló földeket, így az építkezések a település „régi” belterületére korlátozódtak (emelve
a telek-aprózódások, a nyeles telkek arányát).
A főváros munkaerő-igénye az 1980-as évektől csökkenést mutatott. Gyömrő, akárcsak az
agglomeráció egésze átmenetileg elvesztette vonzerejét, mint Budapest munkaerő hátországa.
Lakossága az 1980-as években stagnált, a napi ingázók száma is csökkent. Ugyanakkor növekedett
a Budapestről történő kitelepedés mértéke. Ez azonban nem jelentette az urbanizáció fejlettebb
fokozatának megjelenését, sokakat inkább az olcsóbb élet lehetősége vonzott. A legnagyobb gondot
a település számára az elmaradott infrastruktúra jelentette. E hátrányokat csak a rendszerváltozás
után az önkormányzati rendszerben sikerült csökkenteni. (Felszámolni azért nem, mert a
dinamikájában is növekvő népességnövekedés újabb kielégítetlen szükségleteket és igényeket
generál.)
Gyömrő 2001 óta város, népességszáma továbbra is dinamikusan növekszik, elsősorban a
fővárosból kiköltözők révén.
Gyömrő településszerkezetének fejlődése
A településszerkezet alakulását, fejlődését legjobban a Hadtörténeti Múzeum térképtárának katonai
topográfiai térképei alapján követhetjük nyomon:
A XVIII. század végi első katonai felmérés idején Gyömrő és Petri (Péteri) között nagy
kiterjedésű erdőt jelez a térkép. A várostól keletre a mendei és tápióbicskei út között változatos a
táj szerkezete. Az erdők mellett nagy kiterjedésű összefüggő szőlőterület és fás legelők (száraz
gyepek) is megfigyelhetők. A város és a Tápió közötti háton, a patakkal párhuzamosan
összefüggő erdőség volt. A Tápió-völgyben legelők, rétek lehettek, amit bizonyít az állatok
itatását szolgáló gémeskút. Az Üllő, Maglód, Gyömrő közötti határ a mélyfekvésű területeken
rétekkel szabdalt földesúri szántó lehetett. A város szőlői már megvoltak a nyugati szélen (Öreghegy). A közlekedési útvonalak a szomszédos falvak irányába sugarasan hálózták be a határt.
Gyömrőn áthaladó jelentősebb kereskedelmi út a „Pesti út”, amely Pesttel biztosította a közvetlen
kapcsolatot és Tápióbicske irányába vezetett tovább. (Ez a nyomvonal mára dűlőúttá alakult.)
Ugyancsak jelentős lehetett már ebben az időben a Tápió-völgyben haladó kereskedő út is.
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A második katonai felmérés a XIX. század második felének tájhasználatát tükrözi. A térképről
látható a letisztult közlekedési hálózat. Az utak nyomvonala szinte teljes egészében a mai
nyomvonalaknak felelnek meg. Továbbra is meghatározó útvonal a Pesti út Tápióbicske
irányában. Az utak jóval korábban állandósult nyomvonalát jelzik a mellettük lévő mezsgyék,
fasorok hálózata. Ez egyben az állandósult birtokviszonyokra is utal. A földművelés térhódítása
bizonyítja, hogy a Gyömrő-Péteri közötti erdőség területe összezsugorodott, míg a város és a
Tápió közötti háton lévő erdőségek helyén szabályos dűlőúthálózattal felosztott táblák találhatók.
Az igen tudatosan tervezett táblarendszer kialakítása talán már az ebben a korszakban lezajló
úrbérrendezéssel is kapcsolatban lehetett. A várostól nyugatra lévő Öreg szőlők területe tovább
növekedett. Az Üllő-Gyömrő összekötő út két oldalán a gerincen már megvolt és máig megvan a
két kis erdő. Ebben a korban már létezett a major rendszer is: Teleky-major, ma Töves-major,
Koczány-tanya, ma Dózsa-tanya, Ráday-major, ma nem létezik.
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Az 1869-87 közötti időkben készült harmadik felújított katonai felvételen
A harmadik katonai felmérésen (XIX. század vége) már látszanak a vasútvonalak. A vasútnak a
táj változásában is meghatározó szerepe volt, hiszen Gyömrő belterülete a vasút irányába bővült
igen nagy területtel. Az úrbérrendezés, jobbágyfelszabadítás és tagosítások következményeként
a Szilháton már a paraszti gazdálkodás figyelhető meg néhány tanyával, tanyarendszer
kialakulásáról azonban nem beszélhetünk. Az Öreg-szőlők mellett a Rózsa hegyen is kialakultak
a szőlőskertek. A XIX. század végi telekosztások következtében alakult ki a Klotild telep,
Erzsébet telep és Mária telep, amelyek napjainkra teljesen beépültek a belterület részeként.
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Később a két világháború közötti földreform a birtokviszonyokat, így a tájszerkezetet lényegében
nem módosította. Továbbra is a nagybirtok-rendszer volt meghatározó.
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A második világháború utáni földosztások is csak átmenetileg változtatták meg a táj arculatát, hiszen
az ötvenes évek kollektivizálási folyamata - a termelőszövetkezeti gazdálkodással - felszámolva a
kisparaszti gazdaságokat, újra a nagybirtok-rendszernek megfelelő nagyüzemi művelés működött.
Egyéni tulajdonban csak az Öreghegy és Rózsa-hegy zártkertjei maradtak. A földesúri majorokból
szövetkezeti majorok lettek. A társadalmi változások következtében bekövetkező újabb
tájformálódási folyamatot jelenleg is tart, hiszen 1989 után a kárrendezéssel, tagi részarány tulajdon
kiadásával, privatizációval a mezőgazdasági területek újra magántulajdonba kerültek. A
felaprózódott nagyüzemi táblákon újra indul a paraszti gazdálkodás. A rendezési terv, amely az
önkormányzat településfejlesztési politikáját is tükrözi, kedvező irányban befolyásolhatja a jelenlegi
tájfejlődési folyamatokat is.
Kataszteri térkép Gyömrő korabeli belterületéről:

2.2.

Gyömrő Város régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek
kijelölt terület esetén terepbejárással

A terepbejárás eredményei
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 11 régészeti lelőhely ismert a város bel- és külterületén.
Az új beépítésre szánt területek nem érintenek régészeti lelőhelyeket a város területén.

2.3.

Gyömrő Város védett műemléki értékeinek értékleltára

2.3.1. A világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek
Gyömrő a világörökségi várományos területek övezetébe tartozik
„A Magyarországi tájházak hálózata” címen, melybe a Gyömrő, Gróf Teleki u. 44. sz. alatti (hrsz.:
612.) Tájház tartozik bele. A Magyarországi tájházak hálózata világörökségi várományos területnek
nincs védőövezete.
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Népi Tájház, Lakóház, Gróf Teleki u. 44. hrsz.: 612.

2.3.2. Országos építészeti örökség elemei (Műemlékek értékleltára)
Országos művi értékvédelem
A település történelmileg legrégibb magja, az Ófalu földrajzilag mélyebben fekvő völgyrészben
helyezkedik el. Itt találhatók az országos védelem alatt álló műemlékek, melyek műemléki
környezetükkel történetileg egyedülálló együttest alkotnak a völgyfenékben fekvő tavak országos és
helyi jelentőségű természetvédelmi területeivel együtt.
ORSZÁGOS VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLETEK
törzsszám azonosító

cím

név

Helyrajzi szám

10716

15442

Gr. Teleki utca 2.

Teleki-kiskastély gazdasági épülete

583

10716

15443

Gr. Teleki utca 2.

Teleki-kiskastély istállója

583

10716

15441

Gr. Teleki utca 2.

Teleki-kastély parkja

583

10716

15438

Gr. Teleki utca 2.

Teleki-kiskastély

583

7048

7066

Bajcsy-Zsilinszky u.

Római katolikus templom

527/3

7049

7072

Teleki-kastély

632

Magtár

560
711

7050

7069

Üllői utca 26.
Bajcsy-Zsilinszky
62.

7051

7067

Gróf Teleki utca 1.

Református templom

9406

7068

Gróf Teleki utca 46.

10716

7071

Gróf Teleki utca 2.

Lakóház
612
Teleki-kiskastély, gazdasági épülete,
istállója és egykori parkja
583

10725

7070

Só utca

Teleki kripta és sírkert

u.

032/109

Római Katolikus Templom, Bajcsy-Zsilinszky u. hrsz.: 527/3
azonosító
törzsszám
védettség
jelleg
név jellemző
eredeti kategória
eredeti főtípus
eredeti típus
megye
helység

7066
7048
Műemléki védelem
Építmény
Mai
Szakrális építmény
templom
r.k. templom
Pest
Gyömrő
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cím
helyrajzi szám
település KSH kódja
földhivatal
rövid leírás

Bajcsy-Zsilinszky utca
527/3
29735
Monor Körzeti Földhivatal
R.k. templom, barokk, 1777. Berendezés: padok, barokk; tabernákulum, copf, 18.
sz.
Szabadon álló, keretelt, egyhajós, homlokzati középtornyos barokk templom.
Bejárata: félköríves, kőkeretes kapu, szalagdíszes zárókővel, rozettás fa
ajtószárnyakkal. Felette egyenes záródású ablak. A faltükörben kétoldalt szintén
egyenes lezárású ablakok. A homlokzatot félkörívesen emelkedő tagozott
párkány zárja le, e fölött ívelt oromfal.
A kétszakaszos torony alsó részén keretelt egyenes záródású ablak, a párkányzat
feletti falsávval keretelt felső részén félköríves ablak mind a négy oldalon.
Hegyesszögben megtörő párkánya felett tört vonalú sisak.
Oldalhomlokzatai kettős falsávokkal díszítettek, jobb oldalán kőkeretes
szegmensíves ablak, a bal oldalán hasonló vakablak.
A szentély egyenes záródású, mindkét oldalán egy-egy szegmensíves ablakkal.
Magas lábazat, az épület sarkai levágottak.

Református templom, Gróf Teleki u. 1. hrsz.: 711
azonosító
törzsszám
védettség
jelleg
név jellemző
eredeti kategória
eredeti főtípus
eredeti típus
megye
helység
cím
helyrajzi szám
település KSH kódja
földhivatal
rövid leírás

7067
7051
Műemléki védelem
Építmény
Mai
Szakrális építmény
templom
ref. templom
Pest
Gyömrő
Gróf Teleki u. 1.
711
29735
Monor Körzeti Földhivatal
Ref. templom, klasszicista, 1818-1824. Déli oldalán dombormű, 19. sz. első fele.
Canova alkotása.
Szabadon álló, középtornyos egyhajós templom. Bejáratához lépcsőfeljáró vezet.
A bejárat előtt porticus, négy ión fejezetű sima törzsű lábazatos oszloppal. A
párkányzat háromrészes, felette szegmensíves oromzat. Felette toszkán
pilaszterrekkel keretelt félköríves ablak. A porticus mögött a homlokzat középső
része homorú, kétoldalt a porticus melletti előreugró falszakaszt egy-egy pár
talapzaton álló kötényes fejezetű pilaszter tagolja.
A főhomlokzat teljes szélességét átfogó háromszögű timpanon felett íves-tört
oromfal emelkedik, e fölé magasodik a lizénákkal keretelt torony, négy oldalán
egy-egy könyöklőpárkányos félköríves zárókővel díszített ablak. Az ablak felett
óra, óraíves párkányzat felett hegyes toronysisak.
Oldalhomlokzatai:
négy-négy
egyenes
záródású
keretelt
egyenes
szemöldökpárkánnyal köténydíszes könyöklőpárkánnyal díszített ablak. Hátsó
oldala egyenes záródású egy vakablakkal.
Az épület magas lábazaton áll, kétrészes párkányzat fut körbe a nyeregtető alatt.
Fehérre
festett
külső
falfelületek,
nemrég
renoválva.
A bejárati ajtó mögött új kovácsoltvas rács: Készítette: Varga János kovácsmester
1993-ban. Két szárnyán a református egyház címere plasztikus kialakításban.

Teleki-kastély – Gyógypedagógiai nevelő intézet, Üllői u. 26. hrsz.: 632
azonosító
törzsszám
védettség
jelleg

7072
7049
Műemléki védelem
Építmény
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név jellemző
eredeti kategória
eredeti főtípus
megye
helység
cím
helyrajzi szám
település KSH kódja
földhivatal
rövid leírás

Mai
Lakóépület
kastély
Pest
Gyömrő
Üllői u. 26.
632
29735
Monor Körzeti Földhivatal
Gyógypedagógiai nevelőintézet, volt Teleki-kastély, klasszicista, 1840 körül.
Feltehetőleg Hild József tervezte. Jellege: emeletes, későklasszicista, 1840 utáni
alkotás. Alagsoros, téglányalakú épület, a falu régi részén, két templom
közelében.
A Teleki kastély az Ófalu déli magaslatára épült. Üllő és Péteri felől közelítve a
várost, már távolról meghatározó tájképi látványt nyújt, ezért fontos ügyelni
környezetének rálátásvédelmére. Erre való tekintettel szükséges kialakítani
azokat az elveket, amelyeknek betartásával a védendő látvány érvényesül.
Dombon álló, szabadon álló téglány alakú egyemeletes épület, 1840 után. Kerti
főhomlokzata 4+3+4 tengelyes, középen rizalit: lépcsős talapzaton emelkedő
négy ionizáló fejezetű sima törzsű két szintet összefogó oszlop, háromszögű
oromzat koronázza. A rizalit mögött három süllyesztett keretű ajtónyílás, közöttük
lizénák,
az
emeleten
három
keretes
ablak.
A földszint és az emelet között négyes tagolású választósáv. A rizalit szélein egyegy palmettás fejezetű falpillér.
Az oldalszárnyak négytengelyesek: az alagsorában terméskő lábazaton téglány
alakú fekvő ablakok, a földszinten kőkeretes magas ablakok, alattuk
könyöklőpárkány fut végig, volutás, konzolos, egyenes szemöldökpárkánnyal
záródnak. Az emelete keretezetlen ablakai alatt kettős övpárkány választja el a
földszintet az emelettől. A zárópárkány hármas tagolású. Az épületet nyeregtető
fedi.
Oldalhomlokzatain középütt a földszinten bejárat, háromtengelyesek, az északkeleti udvari homlokzat hasonló a főhomlokzathoz; három középső tengelye előtt
oszlopcsarnok, két oldalán kocsifeljáróval.
1835-ben tűzvész pusztított a kastélyban, mely teljesen leégett. Szerencsére a
felbecsülhetetlen értékű könyvtárat és levéltárat sikerült kimenekíteni. A leégett
kastély alapjaira Teleki Sámuel, a Duna-melléki Református Egyház főgondnoka
terveztetett új épületet Hild Józseffel.
A II. világháborút a kastély szinte sértetlenül vészelte át, de később berendezését
széthordták, az ötvenes évek elején már csak a puszta falai álltak. A
szakemberek a hatvanas évek közepén kezdtek el a kastély megmentésén
dolgozni, végül az eredeti tervrajzok alapján az Országos Műemléki Felügyelőség
helyreállította és ahol kellett, újjáépítette a kastélyt. A Pest Megyei
Gyógypedagógiai Intézet Internátusa működik azóta falai között. Egykori
arborétum jellegű hatalmas parkja szinte teljesen megsemmisült
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Teleki-kiskastély, gazdasági épületek, istálló és egykori park. Gr. Teleki u. 2. hrsz.: 583, 587
azonosító
törzsszám
védettség
jelleg
név jellemző
eredeti kategória
eredeti főtípus
megye
helység
cím
helyrajzi szám
település KSH kódja
földhivatal
rövid leírás

7071
10716
Műemléki védelem
Építmény
Mai
Lakóépület
kastély
Pest
Gyömrő
Gr. Teleki u. 2.
583, 587
29735
Monor Körzeti Földhivatal
Teleki kiskastély, gazdasági épületek, istálló és egykori park. Épült a 19. sz.
elején.
Keskenyebbik homlokzata az utcára néz, háromszögű oromzattal lezárva,
háromtengelyes, az ablakok között toszkán félpillérek tagolják a falat, felettük
párkányzat. A középső ablaknyílást befalazták. Az oldaltengelyekben egy-egy
süllyesztett keretelésű ablak, melyek könyöklőn állnak. Az épület egyes tengelyeit
kváderes vakolás keretezi.
Az udvarra néző főhomlokzat egykor háromtengelyes volt, bejárata mellett két
toszkán félpillér, felette egyenes szemöldökpárkány.
Gyakorlatilag semmi nem áll belőle: a gépállomás céljaira átalakították, védőtetőt
építettek
a
homlokzat
elé.
A gazdasági épületek másik része egy hosszú "L" alakú épület; ablakai még
épek, négy félköríves, egy szegmentíves záródású. Valószínűleg istálló és
kocsiszín lehetett. Belsőben a boltívek még épek. Műhelyek működnek benne.
Az egész Teleki-kiskastély együttest átalakították, kívülről módosították, a
felületek pusztulók. Belül ipari műhelyek vannak.

Népi Tájház, Lakóház, Gróf Teleki u. 46. hrsz.: 612.
azonosító
törzsszám
védettség
jelleg
név jellemző
eredeti kategória
eredeti főtípus
eredeti típus
megye
helység
cím
helyrajzi szám
település KSH kódja
földhivatal
rövid leírás

7068
9406
Műemléki védelem
Építmény
Mai
Lakóépület
lakóház
népi lakóház
Pest
Gyömrő
Gróf Teleki u. 46.
612 (környezet: 613)
29735
Monor Körzeti Földhivatal
Lakóház, népi. Tájház.
A tájház épülete téglaalapra épült vert fal, oromfalas, szarufás nyeregtetőjét
korábban vegyes nád-zsúp, most hornyolt cserép fedi. Az utcafronton és az
udvari oldalon kisméretű, kétszárnyas, háromosztatú ablakok láthatók. Az utcára
néző keskenyebb homlokzata oromzatos, egy keretezetlen ablakkal, az
oromzaton kis keretezett könyöklőpárkányos padlásablak. Az oromzat szélein a
tető
alatt
plasztikus
díszítőmotívum-sor
húzódik
végig.
Nyeregtetős, cseréppel fedett helyreállított. 1993-ban épült újjá falumúzeum
céljaira, ekkor épült az udvari hosszabb homlokzat elé a külső tornác.
Udvarán és kocsiszínben régi földművelő szerszámok, kocsik: néprajzi
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gyűjtemény darabjai.

Magtár, Gróf Teleki u. 62. hrsz.: 560
azonosító
törzsszám
védettség
jelleg
név jellemző
eredeti kategória
eredeti főtípus
eredeti típus
eredeti altípus
megye
helység
cím
helyrajzi szám
település KSH kódja
földhivatal
rövid leírás

7069
7050
Műemléki védelem
Építmény
Mai
Agrár műemlék
raktározási létesítmény
mezőgazdasági tároló
magtár
Pest
Gyömrő
Gróf Teleki u. 62.
560
29735
Monor Körzeti Földhivatal
Magtár, klasszicista, 1834.
Téglány
alaprajzú,
szabadon
álló
épület.
Egyemeletes főhomlokzata 3+1+3 tengelyes. Faltükörben egyenes záródású ajtó
rozettás
szárnyakkal,
felette
1834-es
évszám.
Eredeti vas kapuzata erősen pusztuló, az ajtószárnyak elpusztultak, illetve
romosak.
Az ajtó fölötti évszám eltűnt, illetve alig kiolvasható. Az egész épületen tégláig
lemállott a vakolat. Középen falpillérekkel keretelt oromzatos rész. Az övpárkány
felett
kettős
félkörívben
kis
fektetett
ablakok.
Az oldalhomlokzatok egy ablaktengelyesek, oromzatosak. A hátsó homlokzat a
főhomlokzattal azonos kiképzésű.

Teleki kripta és sírkert, R.k. temető hrsz.: 032/53
azonosító
törzsszám
védettség
jelleg
név jellemző
eredeti kategória
eredeti főtípus
eredeti típus
megye
helység
cím
helyrajzi szám
település KSH kódja
földhivatal
rövid leírás

7070
10725
Műemléki védelem
Építmény
Mai
TEMETŐ
temetkezési emlék
sírbolt
Pest
Gyömrő
R.k. - Református temető, Só utca
032/108, 032/109
29735
Monor Körzeti Földhivatal
Teleki kripta és sírkert. Romantikus, 1840-1850.
Körülkerített,
kis
magaslaton
épült
téglány
alakú
kriptaépítmény.
Íves
bejárat,
eredeti
ajtószárnyakkal,
vasrácsal.
Nyeregtetővel fedett, tört vonalú párkányzat, az oromzaton palmettás oromdísz. A
falak
fehérre
vakoltak,
a
sarkokon
szürke
lizénák.
A temetőben számos más jó állapotban lévő kriptaépítmény áll: pl. gyömrői
Gyömrőy Vilmos kriptája, és a Czövek-kripta (1812.)
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A MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK:
törzsszám

azonosító

7048

29169

7051

29170

7050

29171

9406

17296

6677

7065

név

Helyrajzi szám

Római katolikus templom ex-lege 427, 527/1, 527/2, 583, 991, 429/1, 428,
műemléki környezete
115
111/1, 112, 427, 428, 429/1, 527/1, 583,
Református
templom
ex-lege 584, 585, 586, 589, 590, 591, 710, 712,
műemléki környezete
713, 991
450, 451/1, 452, 453, 454/1, 454/2, 455,
Magtár ex-lege műemléki környezete 527/1, 5574/3, 5574/7, 5575, 558, 559
Lakóház
ex-lege
műemléki
környezete
690/1, 690/2, 527/1, 613, 611
578, 579, 0119/16, 0119/17, 0119/13,
0119/12, 588, 586, 585, 584, 427, 991,
Gyömrő, a Teleki-kastély műemléki 527/2, 527/1, 583, 632, 527/3, 589, 590,
környezete
591, 592/2

2.3.3. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek azonosítóval
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster
Központ közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő azonosított lelőhelyek általános
(szakmai) régészeti védelem alatt állnak.
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azonosító

lelőhely
száma

név

Helyrajzi szám

39446

1

Andrássy u. 25.

39447

2

Vízmű

39448

3

Wekerle u. 3/b

2501, 2500, 2409, 2579, 2410, 2510, 2509, 2505,
2502, 2503, 2508, 2512, 2511, 2506, 2507, 2513,
2514, 2411, 2581/1, 2580, 2581/2, 2412, 2453,
2515, 2577, 2578, 2561/2
4903/3, 4903/4, 4904/11, 4904/12, 4904/13,
031/80, 031/88
3028, 3008, 3009, 3005, 3006/1, 3007, 3006/2,
3715, 3712/1, 3706, 3710, 3010, 3711, 3714, 3805,
3806, 3011, 3802, 3803, 3804, 3798, 3794, 3713,
3712/4, 3712/3

45779

4

ÁRT 33. lelőhely

068/71, 068/72, 068/73

45780

5

ÁRT 32. lelőhely

45781

6

ÁRT 31. lelőhely

068/17
077/13, 077/12, 077/11, 077/10, 077/9, 077/8,
077/7, 077/6, 077/3, 077/4, 077/5, 065, 077/2

57216

7

80079

8

80081

9

34. lelőhely
085/10
Kő- határ- dűlő (26. 041, 039/1, 042, 048, 047, 043/5, 043/6, 043/7,
lh.)
043/8, 043/10, 043/9, 043/1
035/9, 034/2, 037/5, 035/7, 035/5, 035/13, 035/11,
037/1, 035/12, 034/9, 035/8, 035/6, 035/10, 042,
Szilhát 1. (14. lh.)
043/4

80083

10

Szilhát 2. (35. lh.)

037/1

45786

9

ÁRT 7. lelőhely

017/8, 049

A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos kiterjedés
általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján.
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Régészeti érdekű területek azok a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során
szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők.

2.4.

A helyi építészeti örökség települési értékleltára

2.4.1. Településszerkezet bemutatása
Gyömrő mai beépített területének (jellemzően a jelenlegi belterület területe) meghatározó szerkezeti
elemei:
▪
A belterülettől délre elhelyezkedő 4. sz. főút, a belterülettől északra a 31. számú főút,
valamint a belterületen át haladó összekötő utak nyomvonala,
▪
A Budapest-Nagykáta-Szolnok vasútvonal nyomvonala
▪
Nagy kiterjedésű, jellemzően lakóterületi funkciójú központi belterület,
▪
Szolgáltatási és intézményi funkciót befogadó településközponti vegyes területek
▪
Kisméretű ipari és kereskedelmi funkciójú gazdasági területek,
▪
A belterületen elhelyezkedő különleges területek, közparkok és a strand területe
▪
Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek,
▪
A külterületek meghatározó területhasználatai: mezőgazdasági és erdőterületek,
▪
Vízgazdálkodási területek, helyi vízfolyások, Halas-patak
▪
Táji jellegzetességet hordozó természeti-természetvédelmi területek
A város kapcsolatát az országos gyorsforgalmi úthálózattal az M0 autópálya biztosítja, amely
Vecsésen a 4. sz. főúton és Budapest és Maglód határán a 31. sz. főúton érhető el a központtól 5
km-re. Budapest felé a legjobb eljutást a 4. sz. főút Üllőn át biztosítja. A közvetlen főúti kapcsolat a
31. számú főút a település északi külterületét érinti.
A települést átlósan metszi a térségi kapcsolatokat megteremtő két összekötő út, a 3111. j. EcserMonori összekötő út és a 4603. j. Mende - Üllő - Ócsai összekötő út. Gyömrőn keresztül halad a
kétvágányú, villamosított Budapest - Újszász - Szolnok nemzetközi vasútvonal. Nyomvonala
megfelelő vonalvezetésű, a város vasútállomása korszerű, nemrég felújításon esett át.
Mindezek a nyomvonalak a város számára nagyon jó közlekedési kapcsolatokat jelentenek. A
közúthálózat további fejlesztése ezt a helyzetet tovább fogja javítani, megteremtve ezzel a város
fejlődésének még jobb feltételeit. Gyömrő belső közlekedési hálózatának meghatározó elemei a
közúthálózati és vasúti nyomvonalakon kívül a kialakult gyűjtőút hálózat, mely biztosítja a város
területeinek megközelítését minden irányban.
A város településtörténeti és településszerkezeti fejlődésével összhangban alakultak ki a ma is
látható településszerkezeti egységek: az egyutcás településmag, az Ófalu területe és a XIX. század
végén szabályosan parcellázott terület, amelyet a kelet-nyugati irányban haladó vasútvonal
megosztott, ezért a vasúttól északra fekvő terület ma már egy külön egység, ami szintén szabályos
utcahálózattal rendelkezik.
Gyömrő beépítésre szánt területeinek területfelhasználása nagyrészt kertvárosias, kisebb részben
pedig kisvárosias lakóterület, valamint településközponti vegyes területek, melyeken belül az
intézmények területei is megtalálhatók, ezen kívül jelentős méretű és zöldterületek és vízfelületek is
találhatók a városban, amelyek főleg a strand és a Tőzeges-tó és a hozzájuk kapcsolódó területek.
A gazdasági, jellemzően kereskedelmi-szolgáltató területek a város belterületének szélén, főleg a
déli területeken találhatók, melyek nem túl nagy méretűek, és a lakóterületekre nincsenek zavaró
hatással.
A külterület túlnyomó része a beépítésre nem szánt területekhez tartozik, kisebb és nagyobb méretű
erdő- és mezőgazdasági területek.
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2.4.2. Telekstruktúra és az utcavonal-vezetés bemutatása
A történelmi településrész (Ófalu) egyutcás, hosszú keskeny nagytelkes, részben fésűs beépítéssel
rendelkezik. A telkek hosszú néhol keskeny nagy telkek, a telkek mérete 1200-3000 m2 közötti
jellemzően, de előfordul egy-két helyen ennél jóval nagyobb, 8-10 ezer m2-es ingatlanok is.
A XIX. század fordulóján a beépítés Ófalutól északra tolódott el. A merőleges szerkezetű
nagybirtokok felparcellázása a meglévő szabályos derékszögű szerkezethez igazodott, és
szabályos telekosztást eredményezett. Így alakult ki egy sajátos településkép, eleinte üdülési célú
beépítéssel, de napjainkra már inkább kertvárosias beépítéssel. A területeken a szabályos tervezett
tömbökön szabályos alakú és méretű telkek találhatók, nagyjából egyforma, 1500 m2-es
telekméretekkel, amit sok helyen már megfeleztek, ezért 750 m2 körüliek a telkek. Ez utóbbiak a
forgalmat levezető nyomvonalak mentén jöttek létre, a meglévő telekstruktúra tovább osztása
eredményeként. A vasút két oldalán lévő teleksávokban a telkek mérete 1000-1200 m2 körüli.
A Kóczán-I. lakóterületen jellemzően 720 m2-es lakótelkek lettek kijelölve, de egy-két tömbben
előfordulnak nagyobb, 1500m2 körüli telkek, főleg a vegyes övezetekben, a nagyobb méretű
többlakásos társasházak illetve intézmények részére.
A külterületi mezőgazdasági területek elég vegyes képet mutatnak: előfordulnak nagyon kis méretű
szalagtelkes részek, ahol a földrészletek mérete a 2000 m2-nél kezdődik, a nagyobb méretű földek
pedig 1 ha-tól 20 ha-ig terjed, de előfordul egy-két nagyobb, 50-100 ha közötti méretű terület is.
A kertes mezőgazdasági területeken kisebb méretű, néhol nagyon keskeny telkek is találhatók,
melyek mérete jellemzően 450-1000 m2 körüli.

2.4.3. Településkép és utcaképek, utcaképrészletek bemutatása
Gyömrő belterületén a telkek morfológiája és a beépítés karaktere alapján két jól elkülöníthető
településrész található: Az Ófalu és a XIX. század végén kialakult területek: Klotildtelep, Máriatelep,
Erzsébettelep, Petőfitelep.
Az egyutcás, történelmi településrészt, az Ófalut a nagy, hosszú telkek, az oldalhatáros beépítésű,
falusias jellegű, földszintes, nyeregtetős beépítés jellemzi. A terület vízválasztója a korábbi főút,
amely mellett két oldalon északra és délre a lankákra húzódnak fel a nagyméretű hosszú lakótelkek,
melyek hátsó része még részben mezőgazdasági művelés alatt áll a lakóterületen belül.

Bajcsy-Zs. út
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Dózsa Gy. út

Dózsa Gy. út

Dózsa Gy. út

Kossuth téri körforgalom

Az Ófalutól északra elhelyezkedő, a XIX. század fordulóján kiosztott területegység eredeti funkciója
kettős volt: eleinte lakó- és üdülőterületként is hasznosították. Ez a szabályos telekosztású,
kertvárosias településrész teljesen eltér a nőtt, ősi településrésztől, mind a telekstruktúra, mind a
beépítés vonatkozásában.

Szent István út

Szent István út

Gyömrőn a lakásépítés jelenleg nagyrészt családi házas építési formában homogén kertvárosias
karakterrel történik, de egyre több területen megfigyelhetők a kisvárosias jellegű lakóterületek is,
jellemzően a belterület szélein, észak-nyugatra a Kóczán-lakóterületen és dél-keletre a Kastélydomb területén, emellett a belső, kertvárosias lakóterületen belül is megfigyelhető sűrűbb,
többlakásos beépítés is foltszerűen egy-egy területen, például a központi elhelyezkedésű Kossuthtömb területén, és Strand-tó melletti területen.
A vasúttól északra található Erzsébet-telep városrész felé a vasúton csak két átkelési pont található,
ezért a városrész kissé izolálódott. A terület szinte teljes egészében kertvárosias lakóterületként
funkcionál, ahol elszórtan megjelennek oktatási és egészségügyi funkciók is.
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Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá vált Gyömrőn az egy telken építhető 2 lakás lehetőségének
kihasználása, másrészt a kertvárosias lakóterületen a közepes intenzitású beépítés lehetősége (az
egy telken 4-6 lakás építésének engedélyezése), ami lehetővé tette a belterületen az intenzívebb
beépítésű telekcsoportok kialakulását is.
A város összességében rendezett és egységes képet mutat, ezen belül az épületállomány
megjelenése is egységes a különböző településrészeken.
A településkép és utcaképek arculatát a rendezett településszerkezet és telekrendszer, a beépítési
módok harmóniája, valamint az átépített, újjáépített és hagyományos épületek határozzák meg.
Emellett a város rendezett összképe az utak minőségének, megfelelő szélességének, valamint a
zöldsávok és fasorok jelenlétének is köszönhető.
Fontos tehát az építészeti, településképi értékek, valamint a területi védelemre érdemes területek
védelme, tájképbe való illeszkedése, melyek által tovább javítható a településkép. A belterületre
ható értéknövelő adottság a település táji környezete, melynek környezetkímélő fejlesztése további
felértékelődést jelenthet és elősegítheti a településkép vonzóvá tételét.
A város néhány részén, jellemzően a belterület szélein néhol előfordulnak alulhasznosított területek
is. Ezen területek rendbetétele, az adottságokhoz igazodó beépítése is cél kell, hogy legyen a
tervezés és a település rendezése során.

A városban meglévő intézményeknek is helyet adó településközponti vegyes területek jellemzően a
kertvárosias településrész központjában, a Szabadság téren és környezetében találhatók. A Szent
István út, a Táncsics út és a Széchenyi út menti területeken valamint a vasúttól északra az Erzsébet
utca mentén találhatók a központi elhelyezkedésű településközponti területek, melyeken Gyömrő
intézményeinek nagy része elhelyezkedik, az intézményi funkciók a merőleges úthálózat gyűjtőútjai
mentén lineáris tengelyeket alkotnak. Ez azt eredményezte, hogy a hagyományos oldalhatáros
beépítés ezeken a területeken részben zártsorúvá alakult, és ez az átalakulás jelenleg is
folyamatban van.
A központon kívül az Ófaluban a Kossuth téri csomópont környékén is találhatók meglévő
településközponti vegyes területek. Ennek ellenére az Ófalu területén valódi központ nem alakult ki,
a történelmi központi mag az új, városi központ létrejöttével összezsugorodott és ez a városrész
döntően lakófunkciójú és a városrészben elszórva szociális intézmények találhatók.
Az elmúlt évtizedben a város ÉNy-i részén kijelölt új lakóterületen megkezdődött egy intenzívebb
kisvárosias társasházas beépítés, amely - amennyiben együtt jár a betelepülő népesség ellátását
szolgáló intézményellátás helyben biztosításával - egy új városi alközpont kialakulását
eredményezheti Gyömrőn.

2.4.4. A településkarakter egyéb elemeinek bemutatása
Gyömrő déli része, az ősi településmag utcahálózata egyutcás, nőtt településre utal. A történelmi
településrész (Ófalu) egyutcás, hosszú keskeny nagytelkes, részben fésűs beépítésű. Jellegzetesek
az oldalhatáron álló, oromhomlokzatos, de már csak ritkán tornácos jellegű épületei.
Az Ófalu területének hagyományos beépítése a helyi adottságoknak megfelelően a közép-magyar,
alföldi magyar háztípushoz tartozott. Az egykori vertfalú, ágasfás, szelemengerendás,
sövényoromzatos lakóházak azonban már elpusztultak. A jellegében megmaradt, bár részleteiben
sokszor már átépült oldalhatáron álló, oromhomlokzatos, már csak ritkán tornácos beépítésű
lakóépületek egy része már jelenleg is helyi védelem alatt áll.
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A XIX. század fordulóján a beépítés az Ófalutól északra tolódott el. Az északi, nagyobb kiterjedésű
településrész már szabályos szerkezetű utcahálózattal, tömbökkel és telkekkel rendelkezik.
A merőleges szerkezetű nagybirtokok felparcellázása a korábban meglévő szabályos derékszögű
szerkezethez igazodott, és szabályos telekosztást, szabályos tömböket eredményezett. Így alakult ki
egy sajátos településkép, eleinte üdülési célú beépítéssel, ami később már inkább kertvárosias
lakóterületté alakult át, és ez ma is jellemző Gyömrő legnagyobb kiterjedésű lakóterületein.
A település új központja a szabályos tervezett kialakítású területrészen alakult ki, emellett található
az Ófalu felé eső területen a két tó és a hozzá kapcsolódó területek.
Itt található a Városi Önkormányzat a Szabadság téri parkban, és ettől dél-keletre a Tófürdő területe,
mely jelentős idegenforgalmi vonzerőt jelent a városnak.
A Strand-tó körüli rekreációs terület, ahol a település lakossága és az idegenforgalom számára a
szabadidő eltöltéshez szükséges sport és zöldfelületek találhatók, igényesen parkosított
közhasználatú zöldterületek biztosítottak, a két tó és környezete természeti értékeinek védelme
mellett.
A Tófürdő és a Tőzeges-tó területe viszont már nagyrészt körbeépült lakóterületekkel, ezek közül az
elmúlt években is több nagyobb méretű sűrű beépítésű lakóterület került megépítésre, emiatt a
strand és a Tőzeges-tó melletti területek mérete már erősen lecsökkent, ami a strand esetében
mindenképpen a minőség rovására is megy. Fontos lenne az egybefüggő, még természeti
állapotokat tükröző területek megőrzése és a további sűrű beépítés megakadályozása ezeken a
területeken.

Tófürdő

Szabadság tér

2.4.5. Építményrészlet, jellemző anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás
Az Ófalu régi utcáin még több eredeti állapotban megőrzött házon látható a népi építőművészet
remek alkotásai: a változatos formájú tornácok. Ez a kiváló funkcionális szerkezeti megoldás a
házak külvilág felé kitárulkozó része, átmenet a külső és belső tér között. Rossz időben könnyebbé
tette a több-bejáratú házon belüli közlekedést. A tornác a XIX. sz. folyamán vált a magyar ház
jellegzetességévé, és Gyömrőn a későbbi, klasszicista stílusú oszlopok mellett a legrégebbi,
mellvéd nélküli formák is megőrződtek. A faoszlopos oldaltornácok szép példáit lelhetjük fel még ma
is több portán.
A tájház épületében jelenleg a két egymásba nyíló helyiségben a település helytörténeti anyagából
készült kiállítást tekinthetnek meg a látogatók. A kétoldali sorosan beépített telek másik oldalán a
rekonstrukcióban felépített fészer alatt a XX. sz. elején használatos gazdasági eszközök láthatók. A
tájház külső képe, és belső elrendezése, kiállításai Gyömrő hagyományos népi életének
mozzanatait, a település történetét kívánja bemutatni a látogatóknak, minél nagyobb hitelességre
törekedve.
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A területi fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való
környezetbe illesztése (mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással,
anyaghasználattal, stb.).
Törekedni kell a nem országosan védett, de még mindig meglévő karakteres, régi épületek és az
általuk biztosított településkép értékeinek megőrzésére. Ezzel együtt azonban a védelem módját,
mértékét lényegileg a város anyagi lehetőségei fogják meghatározni. A műemléki épületekkel
azonos gondosság előírása a cél a helyi védettségű épületek helyreállításánál is.

2.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet bemutatása
Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
A város nem rendelkezik történeti temetővel és temetkezési emlékhellyel, viszont több történeti kert
is
szerepel
az
ágazati
nyilvántartásban
(forrás:
Történeti
Kertek
Adattára:
http://www.historicgarden.net/?orszag=1&megye=14&...)
1. Teleki-kastély és kertje
Kert azonosítója:

417

Kert neve, helye:

Teleki-kastély és kertje, 583; 587, 632 hrsz.

Műemlékvédelmi törzsszám:

7049

Műemléki nyilvántartás alatt áll a Teleki kastély parkja, amely történeti kertnek minősül. A
kastélykert XIX. századi állapotát a kataszteri 1:28.800 ma. felmérése (1860-as évek, - forrás:
http://mapire.eu/hu/map/.../) mutatja be a legszemléletesebben:

A Teleki kastély elhelyezkedése a településszerkezetben és táji kapcsolatai korabeli térképen. A
XVIII. sz. 70-es évtizedeiben épült és 1835-ben leégett kastély helyén az 1840-es években Hild
József tervei szerint újjáépült. A kastélykert alapvetően az akkori időben modernnek számító tájképi
kert stílusban épült, csak az északi homlokzat előtti reprezentatív díszkert franciás stílusú.
Az eredetileg „L” alakú kastélykert területének déli része ma is megvan, a településközpont felé
nyúló „előkerti” részem viszont zavaró módon beépült. Az alábbi szinkronkép a jelenlegi állapot
(Google légifotó) mellett a „Maqyar Királyság 1-25.000 ma. Felmérése 1869-87.” szerinti állapotot
szemlélteti.
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A kastély egykori arborétum jellegű hatalmas parkja szinte teljesen megsemmisült, de helye jelenleg
is beépítetlen, részben fás növényzettel fedett.

Leírása a http://www.historicgarden.net/?orszag=1&megye=14&varos=417 weboldalon szerepel.
2. Puky-kastély és kertje
Kert azonosítója:

419

Kert neve, helye:

Puky-kastély és kertje, Gr. Teleki u. 39.

leírása nem ismert
/690/2 hrsz./

3. „Tó-kastély” (volt járásbíróság majd községháza) kertje
Kert azonosítója:

420

Kert neve, helye:

Tó-kastély és kertje, 1 hrsz.
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Leírása nem ismert, a park helyi védettség alatt áll.
4. Isekutz- féle kert
Kert azonosítója:

418

Kert neve, helye:

Isekutz- féle kert, … hrsz.

leírása nem ismert

5. A megszűnt Gyömrőy kastély (Öreghegyi dűlő felé)
(A nyilvántartásban nem szerepel. A XIX. századi térképek szerint a Teleki kastélyhoz hasonló
stílusú kastélyépület és kert volt, valamivel kisebb telken. A mai településszerkezetben már kevés
nyoma van, csak a légifotón látható az egykori helye, de leírása nem ismert.)

XIX. sz. 1:28.800 ma. felmérés (1860-as évek)
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2.4.7. Jellemző szobrok, képzőművészeti alkotások, utcabútor bemutatása

Kőtojás:
az
ún.
Leányvár
közelében
Túzbereken, egy helyi kőfaragó művész
alkotása, egy „kőtojás” emlékeztet a környék
egykor jelentős túzokállományára.

Aradi vértanúk emlékműve: Az Eskü téren
faragott kopjafa és a 13 tábornok faragott
képmása
emlékeztet
az
1848-49-es
szabadságharc aradi vértanúira
II. Rákóczi Ferenc emlékoszlopa: 1705. július 3án II. Rákóczi Ferenc a gyömrői Mánya-réten
összegyűlt kuruc seregek előtt beszédet tartott.
Az egykori esemény színhelyén ma faragott
kövekből állított emlékoszlop emlékeztet a
történtekre. Az emlékművet Esze Tamás a kuruc
kor neves történésze avatta fel. Idősb Pál Mihály
munkája az Üllő-Gyömrő bekötőút nyugati
oldalán található.

A II. Rákóczi Ferenc általános iskola
Rákócziról elnevezett harangja, 2005 óta:
II. Rákóczi Ferenc mellszobra
A Szabadság téren a Polgármesteri Hivatal előtti
területen található.
2005. július 2-án került felavatásra, szintén II.
Rákóczi Ferenc gyömrői beszédének 300.
évfordulójára. Ifjabb Pál Mihály Munkácsy-díjas
gyömrői
szobrászművész
alkotása
embermagasságú alapzaton álló bronzszobor
Rákóczit 29 éves korában ábrázolja.
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Díszkút
A medence a Teleki-kastély parkjából 1946-ban
került a Szabadság térre, majd nemrég
visszakerült eredeti helyére. A szoborterv az
1900-as évek elején parcellázások nyomán
kialakított telepeknek kívánt emléket állítani.
Római kori kőhíd, amelyet a római birodalom
idején őrtorony védett. A Római Birodalom hidat
veretett a Dunán, és cserekereskedelem folyt a
nomádokkal. A legenda úgy tartja, hogy a
Kőhidat is római őrtorony őrizte, s alapjait több
mint 60 éve meg is találták. Római korra
emlékeztető leletek is előkerültek. Ekkor
alakulhatott ki a később az Alföld felé induló út,
amelyet a középkori térképek Pesti útnak is
jelölnek. Az idők során fontos szerepet töltött be
a híd.
A XIX. század végéig ez volt az a kapocs, amely
összekötötte Gyömrőt a fővárossal és általa
szinte az egész ország vérkeringésébe bekerült.

a település számára a fejlődés
Artézi kút
kiváló
1926-ban lehetőségét.
Simon Mihály akkori főjegyző
munkálkodásának
köszönhetően környéke
artézi kút
A Kőhíd és közvetlen
készült, és azóta szünet nélkül adja az
a
tengerszint
137
m
egészséges,
hideg, tisztafeletti
ivóvizet. A
kút vizét,
mely
16oC, megfelelő ivóvíznek
magasságával
egybenminősítették.
GyömrőA
kút 105 méter mély, melyből percenként 18 liter
legalacsonyabb
vizet nyernek. Az Ófalupontja.
területén élő lakosok
közül nagyon sokan innen hordják az ivóvizet
otthonukba.
Gyömrő hivatalos közkútját 2006-ban felújították,
a környezetbe illő ivócsarnokot kapott, melynek
átadására 2006. szeptember 1-jén került sor.

Kossuth szobor (Kossuth tér)
Ennek legendája arról szólt, hogy amikor
elbukott a nemzet szabadságharca, és Kossuth
Lajos bujdosásra kényszerült, Gyömrőn talált
menedéket, ennek emlékére állítottak szobrot.
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Petőfi Sándor mellszobra
A Polgármesteri Hivatal melletti parkban
található Petőfi-szobrot Gyömrőn 1974. március
15-én avatták fel, a monori járás kiemelt
ünnepségén, ifjabb Pál Mihály szobrászművész
alkotását. Piszkei mészkőből faragta a művész

Dózsa György mellszobra
Az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelésnek állít
emléket, melyen jó néhány gyömrői jobbágy is
részvett. A szobor a Polgármesteri Hivatal
melletti parkban található.

I.
Világháborús Emlékmű
A hősi halált halt áldozatoknak állít emléket az I.
Világháborús Emlékmű, mely a II. Világháborús
Emlékmű szomszédságában található.

II.
Világháborús Emlékmű
Az emléktábla avatás 2004. november 21-én volt
a Nepomuki Szent János Római Katolikus
Kiskápolna és a Református Templom közötti
Hősök Ligetében. A már meglévő emléktáblákon
a katonai áldozatok nevei olvashatók.
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2.4.8. Helyi örökségi értékek felsorolása és elemzése (hatályos és javasolt helyi védelem)
Gyömrőn az építészeti örökség helyi védelmét Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított 10/2008. (IV. 25.) sz. rendelete biztosítja, mely az építészeti örökség helyi
védelméről szól:
HELYI VÉDETTÉSÉGŰ ÉPÜLETEK ÉS TERÜLETEK
(1) helyi területi védelem alatt álló területek:
a.) a Szabadság téri Park (1 hrsz.) a rajta lévő szobrokkal együtt;
b.) a Szabadság téri hársfasor;
c.) a Szt. István utcai gesztenyefasor;
d.) az Eperfasor utcai eperfasor;
e.) a Döbön patak forrásvidéke (818/1, /2, /3 hrsz.);
f.) a Búcsú tér (111/1 hrsz.).
(2) helyi egyedi védelem alá helyezett épületek:
a.) a Polgármesteri Hivatal A épülete (1 hrsz.)
b.) a Házasságkötő terem épülete (1214 hrsz.);
c.) a Weöres Sándor Általános Iskola régi épülete (Szabadság tér 2/b. 13 hrsz.)
d.) a Weöres Sándor Általános Iskola Erzsébet utcai régi épülete (Erzsébet u. 20-24. 3498/2
hrsz.)
e.) a II. Rákóczi F. Általános Iskola régi épülete (Bajcsy Zs. u. 79-81. 431 hrsz.)
(3) helyi védelem alá helyezett lakóépületek:
a.) Bajcsy Zs. u. 49.
452
b.) Dózsa Gy. u. 68.
757/2
c.) Eötvös u. 20.
2422
d.) Eötvös u. 24.
2437
e.) Gr. Teleki u. 11.
706
f.) Gr. Teleki u. 39.
690/2
g.) Gr. Teleki u. 40.
609/1
h.) Gr. Teleki u. 41.
689/1
i.) Petőfi S. u. 42.
1224
j.) Rákóczi u. 3.
2739
k.) Rózsa u. 2. helyett Erzsébet u. 2.
3517/4
l.) Szent Imre u. 129.
2992
m.) Szent István u. 8.
1141
n.) Tompa u. 15.
2426
o.) Táncsics M. u. 61.
2353
p.) Táncsics M. u. 101.
2794
Javasolt helyi védelem elemei:
Az alábbiakban bemutatunk néhány még védhető helyi értéket képviselő épületet, épületrészletet.
A lista segítséget nyújthat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 2016. évi LXXIV. a településkép
védelméről szóló törvény alapján a Településképi véleményezési eljárás és Településképvédelmi
rendelet és arculati kézikönyv megalapozására is.
A helyi művi értékvédelemre érdemes épületek többsége az Ófaluban található. Ezek a települési
múltra jellemző karakteres épületek (XVIII-XIX.-XX. sz.) helyi építészeti emléket őrző objektumok,
amelyekből számos épület fennmaradt.
Jellemzően előkertes beépítésűek, utcára merőleges gerinccel, és nyereg-, vagy kontyolt
nyeregtetővel. A lakóházak jellemzően az általános szoba + konyha + szoba + kamra (pitvar)
elrendezéssel alakultak ki. Az oldaltornácos (pilléres) önálló épülettípus a tornáccal kibővített épület,
melynek fedélszéke egy állószékes fedélszék és általában oromfallal és nyeregtetővel, vagy kontyolt
nyeregtetővel épült. Előfordul a tornác utca felőli lezárása és a sövény vagy deszka oromfal is. A
homlokzaton elhelyezkedő nyílászárók többsége viszont áldozatul esett az átépítéseknek.
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A megmaradtak közül előfordulnak romos, gondozatlan épületek, vagy amely áldozatul esett az
esztétikai érzéket és szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a legjellemzőbb az
épülettípushoz nem illő nyílászárók, színezések használata.
A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe
illesztése,
(mérsékelt
tömegalakítással,
hagyományos
arányrendszer-kialakítással,
anyaghasználattal, stb.).
Helyi értékvédelemre és helyi területi védelemre javasolt értékek
Gyömrő város a településszerkezet karaktere, illetve a településkép szempontjából két területi
egységet alkot:
A történelmi településrész (Ófalu) egyutcás, hosszú keskeny nagytelkes, részben fésűs beépítésű
terület, ahol megőrzendő a hagyományos karakter, a terület kialakult építészeti karaktere,
közterületei, a telek- és a beépítési struktúra egyaránt védelemre javasoltak, ezért már a hatályos
tervben helyi értékvédelemre javasolt területként lett megjelölve. Az Ófalu történelmi szerkezeti
egysége egészében alkotja az országos kulturális örökségvédelem részét, a helyi értékvédelmi
területet.
Tájképileg a terület magaslatán a déli domboldalon épült a Teleki kastély, ami a településre vezető
utakról építészetileg hangsúlyos, védendő látványt nyújt. A völgy szemben lévő, északi
magaslatairól, az Öreghegyről, valamint a Kossuth úti tömbről az egész műemléki együttes látványa
tárul fel, ez a rálátás ugyancsak védelemre javasolt.
A fejlesztésre szánt területek kijelölésénél különös gondosságot igényeltek a hosszú, a domboldalra
felhúzódó telkek, melyek a műemléki környezetet alkotó szerkezeti egység részei. Ezeknél kell
ügyelni a Teleki kastély, mint domináns épület megőrzésére.
Helyi értékvédelemre javasolt lehet a „Kőhíd” építménye is a Halas patak és a Budapesti út
találkozásánál, valamint néhány lakóépület.

3. A tervezett változások hatáselemzése:
3.1.

A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és
középtávon tervezett változások ismertetése.

3.1.1. Településhálózat, tájhasználat, településszerkezet, területhasználat, infrastrukturális
változás bemutatása
Településszerkezeti értelemben Gyömrő szerkezete a jelenlegi fejlesztésekkel nem változik, a
település évszázadok alatt kialakult szerkezete természetesen megmarad.
A tervezett fejlesztések területfelhasználási szempontból kisebb változást okozhatnak a városban,
melyek hatása többnyire nem jelentős.
Jelentős változásként csak a tervezett új fejlesztési területek kijelölése emelhető ki: a Péteri út
mentén tervezett lakóterület-fejlesztés (15. sz. módosítási terület), melynek hatása jelentősebb
lehet, ezen kívül pedig a korábban kevésbé intenzív területhasználatok is idővel egyre nagyobb
intenzitásúvá válhatnak.
A növekvő használati intenzitás elemei elsősorban az új lakóterületek, továbbá a településközponti
területek és a gazdasági területek, illetve az egyes területfelhasználási egységeken belüli kisebb
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funkcióváltások területei, mely utóbbiak nincsenek jelentős hatással sem a szerkezetre sem a
területfelhasználásra.
A beépítésre szánt területek fejlesztésénél a kialakult adottságok figyelembe vétele mellett az
értékek megóvása, a környezethez történő harmonikus illeszkedés és a fenntartható fejlesztés
követelményeinek biztosítása kiemelt kapott hangsúlyt.
A javasolt fejlesztések összhangban állnak a településfejlesztési koncepcióval, valamint a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervével.
Településkarakter változásának hatásai
A tervben tervezett településszerkezeti és területfelhasználási változtatásokkal a településkarakter
várhatóan az urbanizáltabb irányba mozdul el, de a meglévő kulturális értékek megóvása mellett az
Ófalu területén megmarad a kialakult hagyományos karakter, a meglévő belterületen megmarad a
kertvárosias, a központ környezetében, a Szent István út és Táncsics Mihály út mellett pedig a
kisvárosias jelleg.
A városban az Ófalu területén még jellemző falusias karakter kismértékben változhat, és
elmozdulhat a kertvárosias jelleg felé, ezzel egy rendezettebb kertvárosias arculatú település képe
állhat elő. Ezzel és a várhatóan bekövetkező gazdasági megerősödéssel párhuzamosan a település
térségi szerepe, jelentősége is megnő, amely további belső fejlődést gerjesztő erő lehet.
Infrastrukturális változás
Közlekedéshálózati szempontból a jelenlegi tervben jelentős változások nem szerepelnek. A
területfelhasználási változásokon kívül a szerkezeti terv javasolja Gyömrő város közlekedési
kapcsolatainak felülvizsgálatát, az agglomerációs törvénnyel való megfeleltetését:
• esetleg felüljáró helyének biztosítását Üllő felé,
• a városon belüli kerékpárutak tervezését, helybiztosítását,
Gyömrő belső közlekedési hálózatának meghatározó szerkezeti elemei, az állami közúthálózati
nyomvonalak és az önkormányzati tulajdonban lévő gyűjtőutak kialakultak.
Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A település növekedésével, átalakulásával a környezetterhelés jelenlegi volumene várhatóan ugyan
növekedhet és összetétele is megváltozhat, a növekvő környezetterhelés minden bizonnyal az
épített örökség műszaki állapotára is valamelyest hatással van, de e hatások jelentősége
összességében elhanyagolható.

3.1.2. Műemléki értékek középtávon tervezett a települési értékleltárban szerepeltetett
létesítmények megjelenését érintő beavatkozások megnevezése és rövid ismertetése
A településszerkezeti terv jelenlegi módosítása az alábbi változásokat javasolja:
Módo
sítás
szám
a

Javasolt módosítás, felülvizsgálat

1

A területen településközponti vegyes
terület kijelölése lakóterület helyett.

2

A tó melletti területen különleges strand
terület helyett kertvárosias lakóterületek
kijelölése.
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3

4

5

6

A 0148/19 hrsz. ingatlan jelenleg is már
közlekedési terület. Ehhez csatlakozna a
tervmódosítás,
a
területen
szintén
közlekedési terület kialakításával.
A korábbi malom területének és a mellette
lévő területek átsorolása kertvárosias
lakóterületbe és közlekedési területbe,
mivel a mellette levő területek is
kertvárosias lakóterületek.
Különleges beépítésre nem szánt terület
alternatív energia hasznosítás céljára a
belterület keleti szélén.
A 053/42 hrsz. ingatlan jelenleg is ipari
gazdasági terület, a 053/38,63,64 hrsz.
ingatlanok területe pedig jelenleg is már
közlekedési terület. Ehhez csatlakozna a
tervmódosítás,
a
területen
szintén
közlekedési terület kialakításával.

7

A Tőzeges tó területének természetközeli
területbe sorolása vízgazdálkodási terület
helyett.
A természetközeli területi besorolás jobban
kifejezi a terület ex lege védettségének és
természetbeni állapotának jellegét.

8

Kertvárosias
lakóövezet
helyett
településközpont vegyes terület kijelölése,
a
kapcsolódó
vegyes
területeknek
megfelelően.

9

Korábban kijelölt településközpont vegyes
terület zöldterületi átsorolása, a piac mellett
megépült játszótér területén.

10

11

12

13

A belterülettől délre az Üllői út mentén a
szennyvíztisztító mellett komposzt-telep
területének
kijelölése
jelenlegi
mezőgazdasági
területen,
valamint
véderdősáv kijelölése a 4603 j. út mentén.
A kijelölt véderdősáv ökológiai és
tájképvédelmi szempontból is kedvező
hatású.
A hatályos tervben szereplő tervezett
sportpálya
területének
törlése
a
településszerkezeti
tervből,
mivel
időközben a sportpálya külön eljárás
keretében a Mendei út melletti területre
került,
és
ennek
kialakítása
már
folyamatban van.
Kertvárosias
lakóterület
kijelölése
mezőgazdasági
terület
helyett,
a
szomszédos kertvárosias lakóterületekhez
kapcsolódóan, mivel a területek már
beépültek.
A
Teleki-kastély
és
környezetének
felülvizsgálata
keretében
a
Kastély
területének átsorolása beépítésre nem
szánt különleges kastély területbe, ezen
kívül a mellette lévő gazdasági terület egy
részének átsorolása különleges kastély
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15

területbe.
A kastély funkciójának megváltoztatása, a
területek átsorolása úgy, hogy az lehetővé
tegye a tervezett kulturális (rekreációs)
központ létrehozását, a kastély és
környezete értékeinek és védettségének
megőrzésével.
A volt kastélypark nagy részének
beépítésre
nem
szánt
besorolása
lehetőséget
nyújt
a
valamikori
arborétumjellegű történeti kert legalább
részleges rekonstrukciójára is.
Különleges lőtér terület kijelölése az Üllői
úttól nyugatra, a belterülettől dél-nyugatra
fekvő területen.
Különleges
sportterület
kijelölése
a
Péterivel határos közigazgatási határ
mellett, lovascentrum céljára kialakítandó
sportterület céljára.

16

Erdőterületek módosítása
nyilvántartás alapján.

17

a)
Kereskedelmi
szolgáltató
terület
módosítása gazdasági területen belül, ipari
gazdasági területté, az Üllői út menti
gazdasági terület egy kis részén.
A területek tervezett funkciója nem sért
építészeti, régészeti és ökológiai értékeket
sem.

18

b) véderdő terület kijelölése az iparterületi
átsorolás és a védendő belterület között;
az erdőtelepítés környezetvédelmi és
látványvédelmi
funkciója
mellett
az
aktivitásérték javításához is hozzájárul
Rekreációs terület kijelölése a Teleki
kastély melletti területen.
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4. A változások hatásai
4.1.

A változások hatásai a régészeti örökségre

A tervezett változtatások nem érintenek nyilvántartott régészeti lelőhelyeket.
A mezőgazdasági tevékenység különösen veszélyezteti az eredeti összefüggéseiben megmaradt,
helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket. Ezen régészeti emlékek
pusztulása a szántás mélységének növekedésével, illetve az erózió által okozott hatások miatt
olykor igen látványos.
Az esetlegesen később tervezett beruházások szempontjából korlátozó tényező lehet, hogy a
39/2015. (III.11.) Korm. r. értelmében a földmunkával járó beruházással el kell kerülni az ilyen
régészeti emlékeket (4. § (3) c)) is. Amennyiben egyes lelőhelyek bolygatása elkerülhetetlen, akkor
ott próba-, illetve megelőző régészeti feltárás igényével kell számolni. Gyömrő területén 11 esetben
kell számolni régészeti lelőhelyet is érintő régészeti beavatkozással.

4.2.

A változások hatásai a történeti településre, település- és tájszerkezetre

A jelenleg tervezett fejlesztések következtében a település településhálózati szerepe, illetve kialakult
területfelhasználása valamint tájhasználata csak kismértékben változik. Gyömrő meglévő lakó-,
vegyes, gazdasági funkciói kiteljesednek további kisebb mértékű lakó, vegyes, gazdasági és
rekreációs funkciókkal is, ezzel erősítve a település Budapesti Agglomerációban és a
településhálózatban betöltött szerepét.
Fontos, hogy a város megőrizze és tovább növelje jelenlegi térségi szerepkörét igazgatási, oktatási
és idegenforgalmi téren, illetve szorosabbra fűzze egyéb regionális kapcsolatait is, és ennek során
Törzsszám: 1068
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adottságait a lehető legkedvezőbben használja ki, ahogyan ezt a településfejlesztési koncepcióban
megjelölte.
A történeti településhálózatot a jelen rendezési terv nem érinti, viszont az alapjául szolgáló, az
egész város közigazgatási területére készített és felülvizsgált településszerkezeti terv a város
környezetével való kapcsolatát javítja a közlekedési közúti kapcsolatok elkészült és tervezett
korszerűsítésével.
Országos és regionális közlekedési kapcsolatok
A Gyömrő térségét érintő fejlesztések az Országos Területrendezési Terv és a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Terve szerint, melyek egy része a szerkezeti tervbe már korábban
beépült:
- Fontos útvonal a város mellett közvetlenül délre az M4 autópálya, illetve ennek fővárosi
bevezetése. Ez az út azt jelenti, hogy egy újabb országos és egyúttal nemzetközi útvonal kerül
még közelebb a városhoz, amely tovább javítja a település közlekedésföldrajzi helyzetét.
- Az M0 keleti szektora Ecser és Maglód határán épült meg. Ezt Gyömrőről a 31. sz. és a 4. sz.
főutakon át lehet megközelíteni.
- A tervezett „Tápiómenti főút” a település észak-nyugati határán fog haladni a Maglódi
közigazgatási határhoz közel, az Erzsébet-telep és a Petőfi-telep között.
Ezen kívül a szerkezeti terv tartalmazza a 3111 j. és a 4603 j. utak tehermentesítését, a belterület
elkerülését is a várostól délre és keletre.
Az elővárosi vasút a településszerkezeti valamint a távlati szerkezeti terv szerint a közigazgatási
határ déli szélén halad majd. Ennek fejlesztése az eddigieknél is nagyobb lehetőségeket nyújthat,
lerövidítve a város elérhetőségi idejét.
A módosítási tervjavaslatok tájhasználati – tájszerkezeti hatásai
A településszerkezeti terven változó területfelhasználások nem összefüggően, hanem az igazgatási
terület több helyén, foltszerűen jelennek meg.
A városközpont, a tavak környéke területfelhasználásának felülvizsgálata és módosítása:
Tájszerkezeti, táj- és természetvédelmi, zöldfelületi és rekreációs szempontból kedvezőtlen az
ökológiai hálózat menti területek további terhelése, a tavak környezetében levő még szabad
területek további beépítése. A beépítési lehetőségek további növelésével (legalizálásával), a
beépítésre nem szánt különleges, strand terület bővítésére kijelölt területek rovására, a biológiai
aktivitásérték egyenlegre való hatása is negatív, kompenzációt igényel. A kedvezőtlen irányú
változásokat elsősorban a magántulajdonban álló, természeti puffer szempontból fontos ingatlanok
helyzete eredményezi, mivel ezek állami vagy önkormányzati tulajdonba vételére nem biztosít
forrást a kormányzat.
A mostani módosítások az utolsó tartalékterületek végleges felhasználásának kérdését zárhatják le,
a zöldfelületi jelleg erősítésével vagy gyengítésével, a tulajdonviszonyok, valamint a városfejlesztési
szándékok és az anyagi lehetőségek függvényében.
A már kialakított lakóterületek és a jelenlegi tulajdonviszonyok alapján potenciálisan még beépíthető
néhány telek építési övezetbe sorolásának negatív hatásai elvileg kompenzálhatók a területen belül
is, az építési övezetek tófürdő felé eső, még beépítetlen telekvégeinek strandövezethez vagy
zöldterülethez sorolásával, - ez jelentős tulajdonosi egyeztetéseket és anyagi erőforrásokat igényel.
A tervezett övezeti átsorolások közül ökológiailag pozitívak a természetközeli övezeti átsorolások,
funkcionálisan pozitív hatású a sportpálya beépítésre szánt különleges övezeti fejlesztése (ez az új
sporttelep helykijelölését követően ált lehetővé). Ez biológiai aktivitásérték veszteséget okoz, de
lehetővé teszi a fürdő fedett funkciókkal való kiegészítését és parkolási problémák megoldását is, a
városközponti és a rekreációs funkciók együttes fejlesztésével.
A belterülettől délre az Üllői út mentén a komposztáló területének kijelölése jelenlegi mezőgazdasági
területen.
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A módosításnak tájhasználati szempontból nincs jelentős hatása, az Üllői út mentén lévő
szennyvíztisztító és gazdasági terület mellett, előnyös, hogy ezekkel szerkezeti egységet képez.
Környezetvédelmi hatása kedvező; művelés alóli kivonása megtörtént. Természetvédelmi hatása
nincs; védett területet, ökológiai övezetet nem érint. A biológiai aktivitásérték egyenlegre való hatása
negatív, kompenzációt igényel, - amely részben területen belül, a tisztítómű javasolt átsorolásával
megvalósítható.
A hatályos tervben szereplő tervezett sportpálya és környezetének visszasorolása mezőgazdasági
területbe.
Táj szerkezeti és használati szempontból nincs jelentős a hatása, mivel a terület még nem épült be,
jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt áll, így gyakorlatilag csak a jogi állapota áll vissza a
természeti állapot szerint.
Környezetvédelmi hatása nincs a beépítésre szánt területen belüli övezeti átsorolásnak.
Természetvédelmi hatása nincs; védett területet nem érint, a határán húzódó ökológiai folyosó
övezetre nincs jelentős hatással a tervezett zöldterületi besorolás törlése.
A Teleki-kastély és környezete felülvizsgálata, a kastély funkciójának megváltoztatása, a területek
átsorolása úgy, hogy az lehetővé tegye egy kulturális (rekreációs) központ létrehozását,
természetesen a kastély és környezete értékeinek és védettségének megőrzésével.
Környezet- és természetvédelmi hatása kedvező; ökológiai hálózatot, védett területet nem érint, a
változtatások környezeti szempontból egyensúlyba hozhatók.
Sport lőtér kialakítása mezőgazdasági területen
Környezetvédelmi – földvédelmi szempontból annyiban kedvezőtlen, hogy újabb termőföld
igénybevétellel jár, de csak beépítésre nem szánt övezeti besorolással, tehát a termőterület nagy
része művelési ág változással fennmaradhat (javasolt a gyepterületi átsorolás). Természetvédelmi
hatása nincs; védett területet, ökológia övezetet nem érint.
Erdőterületek erdészeti nyilvántartásnak megfelelő kijelölése, egyes a TSZT-ben általános
mezőgazdasági övezetbe sorolt külterületeken.
Az erdőterületi besorolás kedvező hatású.
Gazdasági területen belüli övezeti átsorolás a kapcsolódó külterületen véderdő telepítéssel
Áz átsorolás szükségessé teszi a viszonylag közeli és tájképi szempontból is érzékeny belterület
felőli oldalon a védelmi célú és takaró funkciót is ellátó erdőtelepítés javaslatát, a kapcsolódó
mezőgazdasági terület átlagosnál nem jobb minőségű részének felhasználásával.
Az egyéb, kisebb jelentőségű módosítások (pl. 1-8. sz.) a tájszerkezetre nincsenek hatással,
tájhasználati és tájvédelmi szempontból sem értékelhetők.

4.3.

A változások hatásai a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre

Fontos a városban megmaradt hagyományos építészeti értékek védelme. A még védhető értékek
fogyatkozása miatt elengedhetetlen feladat a város értékeinek védelme, a mindenkori anyagi
lehetőségek függvényében a védelem módjának meghatározása.
Módo
sítás
szám
a

7

Javasolt
felülvizsgálat

módosítás,

A
Tőzeges
tó
területének
természetközeli területbe sorolása
vízgazdálkodási terület helyett.
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műemléki érték

Változás hatása

Református
templom

A terület tervezett funkciója nem sért
építészeti, régészeti értékeket.
A természetközeli területi besorolás
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A Teleki-kastély és környezetének
felülvizsgálata
keretében
a
Kastély területének átsorolása
beépítésre nem szánt különleges
kastély területbe, ezen kívül a
mellette lévő gazdasági terület
egyrészének
átsorolása
különleges kastély területbe.

13

17

A
kastély
funkciójának
megváltoztatása,
a
területek
átsorolása úgy, hogy az lehetővé
tegye
a
tervezett
kulturális
(rekreációs) központ létrehozását,
a
kastély
és
környezete
értékeinek
és
védettségének
megőrzésével.

Kereskedelmi szolgáltató terület
módosítása gazdasági területen
belül, ipari gazdasági területté, az
Üllői út menti gazdasági terület
egy kisebb részén.

jobban kifejezi a terület ex lege
védettségének és természetbeni
állapotának jellegét.
A gazdasági terület különleges
területbe sorolása megelőzheti az
épületek állagának további romlását, és
elősegítheti a Teleki-kiskastély
értékeinek megőrzését, valamint
lehetőséget ad a területek pályázati
úton történő fejlesztéséhez is.

Teleki kastély
Teleki-kiskastély
Teleki-kiskastély
gazdasági épülete
Teleki-kiskastély
istállója

4.4.

Rekreációs terület kijelölése a
Teleki kastély melletti területen.

A tervezett átsorolások következtében
biztosítható lenne a Teleki-kastély
gyalogos megközelítése a
városközpont felől a Kossuth téren és a
tavak melletti területeken keresztül.
A terület és a Kastély valamint a
Kiskastély épületeinek tervezett
funkciója elősegíti az építészeti és
régészeti értékek megőrzését, valamint
azok bemutatását is.

Teleki kastély

A területek tervezett funkciója nem sért
építészeti, régészeti és ökológiai
értékeket.
A Kastélyhoz közeli területen történő
erdőtelepítés környezetvédelmi és
látványvédelmi funkciókat tölt be, ez
lehetővé teszi, hogy a Kastély
környezete megfelelő védelmet kapjon.

Teleki kastély

A területek tervezett funkciója nem sért
építészeti, régészeti és ökológiai
értékeket.

Véderdő terület kijelölése a
gazdasági területi átsorolás és a
védendő belterület között.

18

A volt kastélypark nagy részének
beépítésre nem szánt besorolása
lehetőséget nyújt a valamikori
arborétumjellegű történeti kert legalább
részleges rekonstrukciójára.

Régészeti emlékek, műemléki értékek feltárhatóságának, megmaradásának,
elfedésének, bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei

A város épített értékeit a tervezett változások alapvető módon nem befolyásolják.
A lelőhelyek többségének esetében a régészeti emlékek bemutatásának lehetőségéről csak a
szükséges régészeti kutatások alapján lehet dönteni.
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés) a kulturális örökség
régészeti elemeit nagymértékben érinti. Különösen veszélyeztetettek a beépített vagy beépítésre
szánt területekre eső lelőhelyek. Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és
eróziónak kitett területek, ami minden szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint.
A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is
veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében ez már eddig is nagyfokú pusztítást eredményezett.
Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés (vagyis a
szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon pedig megsemmisülést eredményezhet.
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A műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági lehetőségei

Az érintett műemléki értékek fenntartása – a változtatások vonatkozásában – nem igényel külön,
sajátos gazdasági természetű beavatkozást, ha a szabályozás lépései megfelelőek.
A Római katolikus templom, a Református templom, a Magtár és a Tájház épülete jó állapotban,
felújított, gondozott állapotban áll. A Teleki-kastély, a Teleki kiskastély és a Teleki kripta is felújításra
szorul, ezek felújítása igen nagy anyagi terhet jelentene az önkormányzat számára. Az egyházi
kézben lévő műemlékek fenntartása megoldottnak látszik.
A műemléki környezetek pontos kijelölése és a környezetben végzett építési tevékenység hatósági
felügyelete előnyösen befolyásolhatja a környezet minőségét.
A magántulajdonú épületek megújítására a települési önkormányzatnak kevés ráhatása van, de a
környezetük rendezésével ezek az épületek felértékelődhetnek, így a fenntartás gazdasági esélyei
nőnek.

4.6.

A környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései

A Gróf Teleki út és a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmi terhelése akadályozhatja az örökségi értékek
használatát és veszélyezteti állagukat.
A tervezett déli elkerülő út megépítése csökkenthetné az Ófalu és a település központjának legfőbb
veszélyforrását, a közlekedésből származó környezeti terhelést. A közlekedés átszervezésével
minimálisra csökkenthető az épületekre ható veszélyforrás.
A város külső fejlesztési területein, például a gazdasági területeken a különböző
területfelhasználások kijelölésével és megvalósulásával együtt a környezetterhelés jelenlegi mértéke
kisebb mértékben növekedhet.

4.7.

A folyamatok iránya, visszafordíthatósága

A településrendezési folyamatok nem visszafordíthatók. A terv elhatározásai olyan partnerségi és
önkormányzati településpolitikai konszenzusos döntéseken alapulnak, amelyek megváltoztatása
nem reális, és amelyek a már eddig bekövetkezett települési folyamatok eredményeképpen
születtek meg. A jelenlegi helyzetben azonban a folyamatok megfordítása a tervezésben érdekelt
felek egyikének sem áll szándékában.
A belterületen tervezett terület felhasználási változások elsősorban metodikai jellegű átsorolások,
emiatt ezek esetében érdemi hatással, veszélyeztetettséggel nem kell számolni.
A tervezett erdőtelepítések során a régészeti lelőhelyek elkerülésére kell törekedni, amennyiben ez
nem lehetséges, akkor ott próba-, illetve megelőző régészeti feltárás, vagy régészeti szakfelügyelet
igényével kell számolni.

4.8.

A kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei

A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, ha
egy terület tulajdonosát az előírások vagy a jogszabályból eredő kötelezettségei miatt hátrányok
érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez minden esetben az érintett
felek megegyezésétől függ.
A településen található művi értékeknél, amelyeknél jelentősebb értékvédelmi károk keletkezésének
az esélye nem valószínű, a kárenyhítés lehetősége kicsi. A helyi védelem alatt álló művi értékek
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fenntartásának anyagi lehetőségei biztosíthatók. A helyi védelem alatt álló értékeket ért esetleges
károk költségeinek fedezése várható az egyháztól, az önkormányzattól és a tulajdonosoktól.
A védett utcaképet érintő beépítettségi változás során jelen esetben kiemelkedően fontos az
utcakép maradéktalan megőrzése, mely a fokozott tájékoztatással és felügyeleti tevékenységgel
érhető el.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni a földmunkával járó
fejlesztésekkel, beruházásokkal, ezért a beruházásokat megelőzően már a terület kiválasztás
szintjén érdemes tájékozódni a célterület régészeti érintettségéről, és amennyiben ez lehetséges,
elkerülni a régészeti lelőhelyet a tervezett beruházással. A Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján a
nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon kötelezően
el kell kerülni. Ezek az esetek a Korm. r. 4. § (3) bekezdése alapján a védett régészeti lelőhelyek, a
nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyek és az eredeti összefüggéseiben megmaradt,
helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékek. Ez utóbbi főszabály alól az
örökségvédelmi hatóság csak belterületi ingatlanok, valamint örökségvédelmi vagy
természetvédelmi célú beruházások esetén térhet el.
Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy
örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. § 29.
pontja alapján valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része,
amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető.
Örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a Korm. r.
63.§ (4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban.
Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az örökségvédelmi
jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a megvalósítás folyamán. A
nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a tervezett tevékenység
örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti dokumentáció (ERD) készítését írja elő
a Kötv. Az ERD-t a jogszabályban meghatározott szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági
engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét
képező feltárási projektterv alapján kerül sor a konkrét régészeti feladatellátás meghatározására,
amelyet – amennyiben engedélyköteles tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság
engedélyez.

5. Értékvédelmi terv
5.1.

Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és
követelmények

Az építkezéssel nem érintett lelőhelyek állagmegőrzésére az általános szempontok veendők
figyelembe. Ennek elérése érdekében fontos a tulajdoni lapokra a régészeti érintettség felvezetése,
és ezzel párhuzamosan a tulajdonosok és területhasználók ezzel kapcsolatos kötelezettségeinek
ismertetése.
A fejlesztésekkel érintett területeken a régészeti lelőhelyek megőrzésére nincs lehetőség, itt ezek
feltárását javasoljuk a törvényi előírások figyelembe vételével.
Az értékvédelem megőrzésére szolgáló dokumentumokban javasolt irányelvek:
Az illeszkedést szolgáló előírások kidolgozása - kisvárosias léptékű utcai légtérarányok
megtartása (az egyedileg nem védett épületek esetében együttesen képesek biztosítani az új
beépítések illeszkedését a történeti beépítéshez)
Ha egy utcaszakaszon kevés, vagy nincs egyedileg védett épület, abban az esetben is tovább
éltethetők az eredeti beépítési jelleg az illeszkedés megkövetelésével.
A telkek beépítési intenzitásának korlátozása, a lakásszámkorlátozás, a telkek
összevonásának tilalma alkalmazható az eredeti földszintes beépítésű részeken a
településkarakter továbbéltetése érdekében.
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Látványterv bemutatása javasolt az utcaképben a beépítés módja és homlokzatképzés
bemutatásával.

-

Az Ófalu egyutcás, hosszú keskeny nagytelkes, részben fésűs beépítésű terület. Az Ófalu területén
javasolt lenne továbbra is megőrizni a hagyományos karaktert:
- földszintes lépték (mértéktartó tetőtér-beépítés, kizárt erkély, loggia),
- az utcaképbe való beillesztést alá kell támasztani utcaképi ábrázolással,
- a beépítést a homlokzati tömegek ábrázolásával,
- az összkép, tömegarányok, anyagok használata, a részletek világa,
- természetes anyagok használata legyen követelmény,
- a beépítés módja oldalhatáron álló legyen,
- a tető kiképzés: orom-homlokzat: merőleges gerinc az utcafrontra, illetve a párhuzamos
gerinc az út-tengellyel,
- részletek világa: ablakok aránya, osztása, kapuk, kerítések (léc, kovácsoltvas, kőlábazatos
oszlopos)
- maximum 2 lakás építése legyen lehetséges a történelmi, hosszú, szalag-telkes telkeken a
Gróf Teleki Pál illetve a Bajcsy-Zsilinszky utcai tömbökben.
Javaslat a helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozóan a településképi rendeletben:
(1) A kötelezettnek gondoskodni kell:
a) a helyi egyedi védelem keretében:
- a védett épületet eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani
érintetlenül hagyva az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek);
- a védett épület belső korszerűsítését, átalakítását úgy kell elvégezni, hogy ha szükséges,
törekedni kell az épületbelső vagy valamely belső részlet megtartására;
- a védett épületet úgy kell bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzatai,
utcaképi megjelenése ne változzon, az építmény korhű megjelenése biztosított legyen a
beépítés módban, a tömeg-alakításban, az anyaghasználatban, a tető és a homlokzat
jellegében, a részletek világában (deszkázott oromhomlokzat, kapuk, kerítések, nyílásrend,
nyílásosztás, díszek, tagozatok, színezés), illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán
az a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával,
szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
b) a helyi területi védelem keretében gondoskodni kell
- a védett fasorok és a jellegzetes növényzet (örökzöldek) fenntartásáról, ápolásáról és
esetleges azonos fajtákkal való pótlásáról,
- a Szabadság tér gondozásáról, a védettség alá helyezett köztéri szobrok állagának
megőrzéséről és karbantartásáról;
(2) A védett épület, építmény vagy épületrész teljes bontása, valamint védett növényegyed
kivágása csak a védelem megszűnése után engedélyezhető.

5.2.

Az önkormányzati feladatok meghatározása

5.2.1. Irányítás
5.2.1.1.

Rendeletalkotás, a szabályozás módosítása és fejlesztése

Az elvégzendő részletes új értékvizsgálatok alapján a szabályozási feladat elsősorban a területi
védettség új kereteinek kialakítása és megerősítése, emellett mind a területi, mind a helyi védettség
rendszerének megerősítése.
A 2016. évben megjelent 2016. évi LXXIV. A településkép védelméről szóló törvény az
önkormányzatokat kötelezi a településképvédelmi rendelet megalkotására, mely feladatot 2017.
október 1-ig kell teljesíteniük. E kötelezési határidővel párhuzamosan a települések helyi építési
szabályzatának településképvédelemre vonatkozó előírásai hatályukat vesztik.
Az arculati kézikönyv, mely a településképvédelmi rendelet alátámasztó munkarészeként
értelmezhető, és a településképi rendelet az önkormányzati főépítész közreműködésével készül.
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A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet mellett a 2016. évi LXXIV. törvény tovább erősíti és további
eszközöket ad az önkormányzatok kezébe a településkép védelme érdekében, mely szoros
összefüggésben van a város építészeti értékeinek megőrzésével is.
A településkép védelme érdekében:
 Az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi
követelményekről
 Az önkormányzat a településképi követelmények megvalósulása és ennek részeként a
helyi építészeti örökség megóvása érdekében önkormányzati támogatási és ösztönző
rendszert vezethet be és alkalmazhat, amelynek részletes tartalmát a településképi
rendelet határozza meg.
 Az önkormányzat polgármestere:
➢
településképi véleményezési eljárást
➢
településképi bejelentési eljárást,
➢
valamint településképi kötelezést
adhat ki, és bírságot szabhat ki, a településkép védelme érdekében.
Megjegyezzük, hogy Gyömrő Város önkormányzata képviselőtestülete 2016. ………………
rendeletet alkotott a településkép véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásának
szabályairól.
 A településképi követelmények érvényesítésére szakmai tanácsadó testületként helyi
építészeti-műszaki tervtanácsot működtethet.
Tehát az önkormányzat számára rendelkezésre álló értékvédelmi, településképi vonatkozó
rendeleteinek felülvizsgálata, átrendezése szükséges a hatályos jogszabályi környezetet
figyelembevéve.

5.2.1.2.

Kutató-feltáró és dokumentáló tevékenység biztosítása

Az Önkormányzatnak intézményrendszerében műemléki kutatói feladatellátást szükséges
biztosítania, mely a szükséges értékvizsgálatok elkészítésére, a nyilvántartás folyamatos
vezetésére, az értékvizsgálatok kiegészítéseire, a helyszíni megfigyelésekre, a döntéshozatal
szakmai támogatására, a jelentős eredmények publikálására kell, hogy kiterjedjen.

5.2.1.3.

Magas szakmai megalapozottságú egyedi döntéshozatal

A részletes adatgyűjtéssel létrehozott adattár és értékvizsgálatok, a védett építmények megőrzendő
illetve kutatások alapján helyreállítandó értékeinek pontos meghatározása alapozza meg a városi
hatóság, a főépítész illetve az önkormányzati bizottság szakszerű döntéseit.

5.2.2. Tájékoztatás
5.2.2.1.

Ismeretterjesztő kiadványok készítése és közreadása

A védett építészeti örökségre vonatkozóan összegyűlt tudásanyagot közérthető, szemléletes, jól
áttekinthető, hivatkozásokkal és kultúrtörténeti utalásokkal ellátott formában közzétéve az értékek
olyan fokú ismerete érhető el mind a település lakóinak körében, mind országos szinten, mely az
értékvédelmet elemi módon segítheti elő.

5.2.2.2.

Információ-átadás az interneten

Az értéktár mindenki számára megismerhető adatait az interneten célszerű közzétenni.
Nyilvánvalóan nem feltétel nélkül közreadható, bizalmasan kezelendő adatok az épületek aktuális
alaprajzai, műszaki dokumentumai, melyek a műemléki adattár részei.
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5.2.2.3.

A védett épületek ismertető táblával való megjelölése

A hatályos helyi védelemről szóló rendelet előírása a védett értékek táblával való megjelölése. Az
eddig nem érvényesülő előírás nyomán olyan táblák kihelyezése lenne célszerű, melyek az értékre
vonatkozó alapvető információkat is ismertetik. Ilyen típusú táblák a városlakók azonosságtudatát,
helyismeretét jelentősen elősegíthetik.

5.2.3. Ösztönzés, támogatás
A nemzetközi tapasztalatok fokozottan azt erősítik meg, hogy a műemléktulajdonosok ösztönzésére,
az anyagi jellegű támogatások különböző formái és a nem anyagi típusú ösztönző eszközök egymás
hatását kiegészítik illetve erősítik, így együttes alkalmazásuk célszerű.

5.2.3.1.

Anyagi támogatás, ösztönzés

5.2.3.1.1.

Felújítási támogatás

A védett terület illetve egyedileg védett épületek műemléki értékeit támogatással indokolt
elősegítenie az Önkormányzatnak. Célszerű egy több évre terjedő támogatási tervet kidolgozni az
épületek állapotfelmérése, a beavatkozások sürgőssége alapján, meghatározni az épületállományon
elvégzendő felújítási-karbantartási munkák prioritási sorrendjét, és értesíteni az érintett
tulajdonosokat a várható támogatási ütemezésről, a hozzájárulás mértékéről. Biztosítani kell a
veszélyelhárító, állagmegóvó beavatkozások elvégzésének lehetőségét.
A költségek jelentős mérséklését teszi lehetővé a folyamatos karbantartás. Az épülettulajdonosok
figyelmét ennek fontosságára tájékoztatással szükséges felhívni.

5.2.3.1.2.

Felújítási forgóalap

Az egy összegű vissza nem térítendő támogatások mellett fontos szerepet játszhat a számos helyen
bevált kedvezményes, általában kamatmentes kölcsön, mely a támogatási juttatásokat egészítheti ki
az egyes munkák hatékony finanszírozása érdekében. A forgóalapból a kölcsönök
visszaérkezésének ütemében újabb kölcsönök adhatók ki, a támogatást a kamatmentesség jelenti.
A felújítási forgóalapok bevezetése természetéből eredően a karbantartás gyakorlatát tudja
elterjeszteni, hiszen a tervezett évi ráfordítások kialakítására vezeti rá, ehhez segíti hozzá a
tulajdonosokat.

5.2.3.1.3.

Nem anyagi jellegű ösztönzés

Az anyagi támogatások mellett lényeges az épített értékek megőrzésében, illetve a műemléki
környezethez illő minőségű épületek megalkotásáért tevékenyen szerepet vállaló lakosokat
rendszeres nem anyagi jellegű elismerésben, műemlékekért, épített környezetért kiadott díjakkal,
kitüntetésekkel is elismerni. Ezáltal eredményesen lehet felhívni a figyelmet ezen épületekre, az
ilyen tevékenység társadalmi jelentőségére, fontosságára.
Ilyen elismerésre adhat elsődleges alkalmat egy-egy épület, homlokzat vagy épületrész, pl. kapu,
ablakok példaszerű felújítása, veszélyeztetett épületek megmentése, magas színvonalú építészeti
alkotás létrehozása.
Az önkormányzat saját kezelésében levő értékes épületállomány példaszerű kezelésével hívhatja fel
a figyelmet a jó megoldások lehetőségére.
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6. Összefoglaló
Gyömrő város Budapest határától délkeleti irányban, a Gödöllői - Monori dombvidék közepén
fekszik. A település Budapest központjától 30 km-re, Budapest városhatárától és a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtértől 7 km-re fekszik. A város Maglód, Mende, Péteri és Üllő településekkel
határos. A település kertvárosias jellegű.
A település területe az őskortól kezdve lakott volt, ennek bizonyítékai a réz- és bronzkori leletek. A
településre vonatkozó első írásos adat 1274-ből származik. A község 1913-tól 1950-ig járási
székhely volt. Közigazgatásilag Ecser, Maglód, Mende, Péteri, Tápiósáp, Tápiósüly, Úri tartozott
ekkor a gyömrői járáshoz.
Gyömrő 2001. óta város, ma földrajzilag és történelmileg is meghatározó térségi szerepe van. A
lakosság száma jelenleg már meghaladja a 17 ezer főt. Teljes területe 26,51 km2, belterülete 6,45
km2. A település kertvárosias jellegű.
2013. január 1-től az új közigazgatási járási beosztásban Gyömrő a Monori járáshoz tartozik, további
11 település társaságában (Bénye, Csévharaszt, Gomba, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza,
Pánd, Péteri, Pilis, Vasad).
Napjainkban Gyömrő vonzáskörzetéhez 7 nagyközség, község - Mende, Péteri, Üllő, Maglód,
Ecser, Sülysáp és Úri - tartozik. Gyömrő és vonzáskörzete lakóinak száma megközelíti az
ötvenezret.
Gyömrő mai beépített területének (jellemzően a jelenlegi belterület) meghatározó szerkezeti elemei:
▪
A belterülettől délre elhelyezkedő 4. sz. főút, a belterülettől északra a 31. számú főút,
valamint a belterületen át haladó utak nyomvonala,
▪
A Budapest-Nagykáta-Szolnok vasútvonal nyomvonala
▪
Nagy kiterjedésű, jellemzően lakóterületi funkciójú központi belterület,
▪
Szolgáltatási és intézményi funkciót befogadó településközponti vegyes területek
▪
Kisméretű ipari és kereskedelmi funkciójú gazdasági területek,
▪
A belterületen elhelyezkedő különleges területek, közparkok és a strand területe
▪
Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek,
▪
A külterületek meghatározó területhasználatai: mezőgazdasági és erdőterületek,
▪
Vízgazdálkodási területek, helyi vízfolyások, Halas-patak
▪
Táji jellegzetességet hordozó természeti-természetvédelmi területek
Közlekedési szempontból központi helyzete kiemelkedően jó, mivel több főút és összekötő út
valamint egy vasútvonal is áthalad a városon. Közigazgatási területét az alábbi regionális és térségi
jelentőségű utak és vasút érintik:
▪ A közigazgatási terület déli részén található a 4. számú főút (elkerülő szakasza),
▪ Északon a 31. sz. Budapest - Jászberény főút,
▪ a 3111. sz. Ecser - Monor összekötő út,
▪ és a 4603. sz. Mende - Üllő - Ócsa összekötő út,
▪ valamint a Budapest - Újszász - Szolnok kétvágányú villamosított vasútvonal.
Gyömrő város településfejlesztési lehetőségeit befolyásolják a természeti adottságok, a táji
értékvédelem (országos és helyi) területei, a művi értékvédelem (régészeti terület, műemlék,
műemléki környezet, helyi értékvédelmi terület), védőtávolságok (országos közút- és vasúthálózat,
szennyvíztisztító telep). A város belterületének átmenő forgalma az országos és települési közúti
fejlesztésekkel távlatban jelentősen csökken, elsősorban az Ófalu területén.
Gyömrőn gazdasági területek főleg a belterülettől délre találhatók. A jelenlegi belterületen csak
kisebb gazdasági területek találhatók. A település külterületén a belterülettől keletre délre és
nyugatra jellemzően mezőgazdasági területek találhatók. A volt zártkerti területek a belterülettől déli
irányban helyezkednek el. A településen viszonylag kevés rét-legelő terület található. A település
kevés erdővel rendelkezik, melyek főként a belterülettől keletre és a külterület dél-keleti részén
terülnek el.
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Gyömrő és térsége a történelem során többnyire lakott hely volt, ezért számítani lehet régészeti
értékek előkerülésére. A műemlék-nyilvántartás szerint Gyömrő területén az előzőekben már
felsorolt hét épület áll műemléki védettség alatt.
A város jóváhagyott helyi értékvédelmi rendelettel rendelkezik, amellyel biztosítja a jelentősebb
közösségi és lakó épületek, valamint jelentősebb tájértékek és utcaképek védelmét.
A fentieket összefoglalva tehát megállapítható, hogy a tervjavaslat összhangban van a művi és
régészeti értékek védelmének általános elveivel. Gyömrő településszerkezeti tervében javasolt
mennyiségi és minőségi fejlesztések összhangban állnak a település történeti, természeti és művi
adottságaival, megőrzik és védik az országos és helyi örökséget. A terv megvalósulása nincs káros
hatással a terület védhető-védendő értékeire.
A korábban jóváhagyott településszerkezeti terv módosításában, szabályozási tervében és a Helyi
Építési Szabályzatban szereplő előírásokon keresztül biztosítható a művi értékvédelem a település
egészén, ezért újabb javaslatot erre nem teszünk. Javasoljuk viszont a külterületi „Kőhíd” helyi
védelem alá helyezését.
Gyömrő területén összesen 11 nyilvántartott lelőhely található. Ezek között több nagyobb
kiterjedésű, összefüggő lelőhely együttes van, melyek esetében a nyilvántartott lelőhelyeken kívül
újabb lelőhelyek előkerülése várható.
Az ismert lelőhelyeket jelenleg a mezőgazdasági művelés veszélyezteti. A régészeti lelőhelyek
károsodása a megfelelő régészeti megelőző munkák (előzetes régészeti dokumentáció készítése,
megelőző feltárások) alkalmazásával a minimálisra csökkenthető.

7. Nyilatkozat
A Gyömrő Településszerkezeti terve módosítása Örökségvédelmi Hatástanulmányának Régészeti
fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 4/2003. (II. 20.) NKÖM
rendeletnek és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett megoldások
megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Továbbá nyilatkozik, hogy a tanulmány elkészítésére az érvényes szakirányú felsőfokú régész
végzettsége alapján jogosult.
Vágner Zsolt, sk. okleveles régész
Oklevélszám: 459/2002
Művi értékvédelmi szakág:
A Gyömrő Településrendezési eszközök kidolgozásához Örökségvédelmi Hatástanulmány Művi
értékvédelmi fejezetét készítő építész tervező nyilatkozik, hogy a művi értékvédelmi tanulmányt
496/2016. (XII. 28.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a
tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Továbbá nyilatkozik, hogy a
tanulmány elkészítésére jogosult.
Mátyás-Varga Eszter
okl. építészmérnök, településrendezési vezető tervező, É 01-4863 TT/1 01-4863
Budapest, 2017. július
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8. Hatályos jogszabályok


1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok (temetkezési
helyek) védelméről rendelkezik (23. §),

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről,

2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.),

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól – az I. fokú örökségvédelmi hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi,

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények: lopás,
jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem haladó értékre –
177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei,

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi bűncselekmények:
műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §,
védett kulturális javakkal visszaélés – 358. §,
lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja,
rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja,
jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése,
orgazdaság – 379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei,

149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács
tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló
Európai Egyezmény kihirdetéséről,

47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról,

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről,

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának
és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól.

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról
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Települési értékleltár
MŰEMLÉKEK

R.k. templom, barokk, 1777. Berendezés: padok, barokk; tabernákulum, copf, 18. sz.
Gróf Teleki u. hrsz: 527/3

Ref. templom, klasszicista, 1818-1824.
19. sz. első fele. Gróf Teleki u. hrsz.: 711
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Teleki-kastély Üllői u. 26. hrsz.: 632
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Teleki kiskastély, gazdasági épületek, istálló és egykori park. Teleki u. 118. hrsz.: 583; 587

Magtár, klasszicista, 1834. Gróf Teleki u. 62-72. hrsz: 560

Népi Tájház, Lakóház, Gróf Teleki u. 46. hrsz.: 612.
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Teleki kripta és sírkert. Romantikus, 1840-1850. R.k. – Református temető hrsz: 032/53

helyi védelem alatt álló területek:

a Szabadság téri Park (1 hrsz.) a rajta lévő
szobrokkal együtt;

a Szabadság téri hársfasor

a Szt. István utcai gesztenyefasor

az Eperfasor utcai eperfasor
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a Döbön patak forrásvidéke
(818/1, /2, /3 hrsz.);

a Búcsú tér (111/1 hrsz.)

Helyi védelem alatt álló épületek

A jelenlegi okmányiroda épülete (1 hrsz.)

a Weöres Sándor Általános Iskola régi épülete
(Szabadság tér 2/b. 13 hrsz.)
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a Házasságkötő terem épülete (1214 hrsz.);

a Weöres Sándor Általános Iskola
Erzsébet utcai régi épülete
(Erzsébet u. 20-24. 3498/2 hrsz.)
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a II. Rákóczi F. Általános Iskola
(Bajcsy Zs. u. 79-81. 431 hrsz.)

Bajcsy Zs. u. 49.

hrsz. 452

Eötvös u. 20.

hrsz. 2422

Törzsszám: 1068
2017. augusztus File: Gyömrő_KOH.doc

Dózsa Gy. u. 68. hrsz. 757/2

Eötvös u. 24.

hrsz. 2437
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Gr. Teleki u. 11.

hrsz. 706

Gr. Teleki u. 39.

hrsz. 690/2

Gr. Teleki u. 40.

609/1

Gr. Teleki u. 41.

689/1

Petőfi S. u. 42.

1224
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Erzsébet u. 2.

Tompa u. 15.

Táncsics M. u. 101.

3517/4

Szent Imre u. 129.

2992

2426

Szent István u. 8.

1141

Táncsics M. u. 61.

2353

2794
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Helyi védelemre javasolt épületek, épületrészek, objektumok
Gyömrő közigazgatási területén

Parókia, Gróf Teleki Pál utca

Bajcsy Zs. u. 43.

Szent István út 6.
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Természeti értékek

Kossuth tér környéke
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Halas-patak környezete
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Tó-fürdő

Szabadság tér
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Tőzeges tó és környéke – országos jelentőségű védett természeti lápterület.
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