
I. táblázat: Zöldfelületek katasztere 

Sorszám Helyszín Zf. kategória, jellege Funkció Állapot Biológiai sokféleség* 
1 Petőfi u. Péter utca 

kereszteződése 
Közterületi zöldsáv parkolás gondozott 2 

2 Petőfi utca, Hegyalja utca 
gyalogos összekötő szakasz 

Közterületi árokpart vízelvezetés ápolt, gondozott 1 

3 Petőfi u. 1-9. Közterületi zöldsáv, 
árokpart 

vízelvezetés ápolt, gondozott 2 

4 Petőfi utca, Iskola utca 
kereszteződése 

Kiszélesedő közterületi 
zöldsáv, árokpart 

vízelvezetés ápolt, gondozott 2 

5 Park Közhasználatú park szobor, pihenő ápolt, gondozott 4 
6 Kossuth utca, Iskola utca 

összekötő szakasz 
Kiszélesedő közterületi 
padka 

parkolás ápolt, gondozott 1 

7 Iskola utca D-i vége Közterületi kiszélesedő 
zöldfelület 

 vegyes, kicsit össze-
vissza, gondozott 

3 

8-9 Hegyelő utca D-i kiszélesedése Közhasználatú park buszmegálló, pihenő ápolt, gondozott 4 
10 Ny-i településkapu Közterületi zöldfelület településkapu gondozott 3 
11 Tűzoltó gyakorló tér Közhasználattól 

időszakosan elzárt 
sportfunkció kissé elhanyagolt 2 

12 Temető Közhasználatú, értékes 
fasor 

temető ápolt, gondozott 4 

13 Templompark Közhasználatú, értékes 
faállomány 

pihenő, feszület, 
közlekedés 

ápolt, gondozott 4 

14 Központi zöldfelület Közhasználatú park és 
útmenti sáv 

buszváró, vízelvezetés, 
dísztér 

ápolt, gondozott 5 

15 Községháza udvara Közhasználattól 
időszakosan elzárt 

dísztér ápolt, gondozott 5 

16 Orvosi rendelő udvara Közhasználattól 
időszakosan elzárt 

váró gondozott 3 

17 Tájház udvara, Kossuth u. 10. Közhasználattól 
időszakosan elzárt 

tájház használatához 
kapcsolódó 

ápolt, gondozott 4 



közösségi zöldterület 
18 Régi strand területe Használaton kívüli terület, 

értékes fasor 
pufferterület többnyire gondozott 3 

19 Sportpálya Időszakosan elzárt terület játszótér, sportpálya, 
lelátó, öltöző 

gondozott, dühöngő 
elhanyagolt 

3 

20 Feszület környezete Közterület utak 
találkozásánál 

feszület gondozott, kissé 
össze-vissza 

3 

21 Verseny utca iskola menti 
szakasza 

Út menti széles zöldsáv parkolás iskolához 
kapcsolódóan 

gondozott 2 

22 Iskola D-i oldala Út menti széles erdős sáv kondicionáló, takaró gondozott 3 
23 iskolához vezető sétány Sétány menti zöldsáv díszítő, kondicionáló kevésbé ápolt 3 
24 Zrínyi utca déli szakasza Út menti széles zöldsáv előkerti szerep, sétány 

zöldfelületével 
egységet alkot 

ápolt, gondozott 4 

25 Park Közhasználatú park pihenő, szobor, kút, 
értékes fasor 

ápolt, gondozott 5 

26 Parkoló Közhasználatú parkoló, elektromos 
töltő 

gondozott 2 

27 Fő utca menti patakpart Közhasználatú zöldfelület lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó szerep, 
vízelvezetés, fasorok 

gondozott 3 

28 Bolt menti zöldfelület Közhasznú, kihasználatlan 
terület 

vízelvezetés gondozott, kopár 1 

29 Bolttal szemközti rézsű Közhasználatú útmenti 
terület 

szintkülönbség 
áthidalása 

gondozott 3 

30 Fő utca 45-93. előtti sáv Közhasználatú, út menti 
széles sáv 

előkerti jelleg, 
vízelvezetés 

gondozott 4 

31 Közpark Közhasználatú park emlékmű, pihenő gondozott 4 
32 Közpark Közhasználatú park pihenő gondozott 4 
33 Moroló utcai játszótér Közhasználatú park játszótér, pihenő gondozott 3 
34 Vásártér Közhasználatú terület időszakos vásár, búcsú gondozott 1 



35 Buszmegálló parkja Közhasználatú váró, pihenő gondozott 4 
36 Bányász emlékmű parkja Közhasználatú, tagolt 

zöldfelület 
emlékmű gondozott 3 

37 Benzinkút alatti terület Közhasználatú, útmenti zf kondicionáló, 
vízelvezetés 

gondozott 2 

38 D-i településkapu közterületi zöldfelület településkapu gondozott 3 
39 Ormándi utca 80-106. Közterületi zöldsáv patak 

mentén 
vízelvezetés gondozott 2 

40 Kajdy köz Közterületi zöldsáv patak 
mentén 

vízelvezetés gondozott 2 

*Biológiai sokféleség: 1=nagyon gyenge, 2=gyenge, 3=közepes, 4=jó, 5=nagyon jó 

 


