
 
 

 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 

az építészeti örökség helyi védelméről szóló 1/2013. 

(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 1. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A helyi védelem alá helyezett értékek listáját a rendelet 1. melléklete, az értékvédelmi 

katasztert a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(2) A Rendelet a melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

ddrr..  MMaattuuss--BBoorróókk  DDóórraa  

jjeeggyyzzőő  nneevvéébbeenn::  

  

  

PPááll  AAnniittaa  

jjeeggyyzzőőii  kkaabbiinneettvveezzeettőő  

  

  

  

  

SSzzaabbóó  JJóózzsseeff  

ppoollggáárrmmeesstteerr  

  

ZZÁÁRRAADDÉÉKK  

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2013. április 24. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2013. április 25. napján kihirdetésre került. 

ddrr..  MMaattuuss--BBoorróókk  DDóórraa  

jjeeggyyzzőő  nneevvéébbeenn::  

PPááll  AAnniittaa  

jjeeggyyzzőőii  kkaabbiinneettvveezzeettőő  

  



Melléklet a 19/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 

 

2. melléklet az 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelethez 

Értékvédelmi kataszter 

Egyedi védelem sorszáma: E1 

Református templom 

Cím: Kossuth Lajos utca 

Adatlap 

 

Hrsz.: 1907/4 

Tulajdonos:  Szigetszentmiklós Kossuth 

Utcai Református 

Egyházközség 

Rendeltetés: templom 

Jelenlegi funkció: református templom 

Tervező:  Nagy Béla 

Építtető:  

Építés éve: 1986 

Állag: jó 

Védelem: 

Védelemre javasolt 

épületrész: 

helyi egyedi építészeti értékvédelem 

közép- és barokk kori templom alapfal maradványok 

Helyben, eredeti feltárt formájában megtartandó a középkori, kelet-

nyugati tengelyű templom és a hajóhoz csatlakozó szentély alapozás. 

A templomkertben végzett feltárás során előkerült 284 objektum, melyből mintegy 270 sír vagy 

egykori sír megmaradt részlete, a többi középkori és újkori tárológödör és egyéb újkori beásás, 

objektum. A kutatott területre esett (az írásos források alapján) a 18. század legvégén épült és 1948-

ban lebontott egykori barokk református templom nagyobbik része és a szintén a II. Világháború után 

lebontott kő kerítőfal egy része is. Az észak-déli irányú barokk templom részben ráépült a korábbi, 

szisztematikusan elbontott középkori, kelet-nyugati tengelyű templom helyére. Ezt valószínűleg a 

barokk templom építésekor, az előtt bontották el az alapozásával együtt valószínűleg a településen 

igen nagy kincsnek számító mészkő építőanyagért. Ezen épület hajójából kb. 5 méter esett a feltárási 

területre. A hajóhoz csatlakozó szentély alapozási árkát is sikerült megfigyelni, feltárni. A szentély 

először félkörösnek tűnt, de a gondosabb kutatás nyomán kiderült, hogy a nyolcszög három oldalával 

záródó egyházról van szó. Ez alapján a „középkori" templom szentélyének kora gótikus forma szerinti 

építése a 13. század második felére esetleg a 14. század elejére tehető.  

A feltárás során a barokk templom belsejében két, egymással párhuzamos falat találtunk, 

melyek a korábbi, korai gótikus szentélyű templomhoz tartoztak. A két fal kb. 5 méterre fut egymással 

párhuzamosan, tehát ez a barokk korinál korábbi egyház kb. 5 méter széles lehetett.  E két fal iránya 

kelet-nyugati. Az északi hajófalnál valószínűleg a templomhajó építése után, de még a 16. század 

közepe, a reformáció térnyerése előtt egy kis toldást építettek. A közel egy méter vastagságú fallal 



körülvett kicsiny toldalék belmérete kb. 3 x 1,5 méter lehetett és talán valamely másik szent (tehát 

nem Szent Miklós) tiszteletére épült oldalkápolna lehetett. Erre mutat, hogy egy gyengébb félkörös 

alapozást találtunk a középső részén, ami egy kisebb oltár alapja lehetett.  

A középkori, késő gótikus templom belsejét a késő-középkorban téglapadlóval fedték. A 

lapos, a középkori tégláknál nagyobb felületű „járólapok" közül 8 db került elő, mindegyik az 

oldalkápolna belsejéből és ennek közeléből. 

A kora gótikus szentélyű épület bontási idejét keltezhetik az alapozási árokban az eredeti fal 

kibontása után megmaradt, az árokba véletlenül behullott 17-18. századi tárgyak. Csak 

valószínűsíthető, hogy ezt a korai templomot a barokk épület készítése előtt bontották el. 

 

 


