
Előterjesztés 

a Kossuth tér 14. szám alatti irodaház (1602/3 hrsz) 
bontásáról 

1. előterjesztés száma: 46/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Fábián Róbert 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – tulajdoni lap 

 3. számú melléklet – helyszínrajz 

 4. számú melléklet – földszinti alaprajz 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
2. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 

22.) helyi rendelet 
3. 1754/2013. (X. 24.) Korm. határozat 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Bicske Város Önkormányzatának résztulajdonában áll a Bicske, Kossuth tér 14. (bicskei 
1602/3 hrsz) irodaház, a volt Polgármesteri Hivatal épülete. 
 
Az ingatlanban az önkormányzat 1008/1548-ad, a Magyar Állam 516/1548-ad, valamint a 
Magyar Telekom Nyrt 24/1548-ad tulajdoni hányaddal bír, a használt területrészek 
elhatárolásával. 
A közigazgatási rendszer 2012. évi átszervezését követően 2013. január 1. napjától az ingatlan 
önkormányzati és állami tulajdonrészét a Bicskei Járási Hivatal törzshivatala használja. 
 
Az épület az 1970-es években épült, földszint + 5 emelet + pinceszinttel, összesen kb. 1500 
m2 hasznos alapterülettel. 
A Magyar Telekom Nyrt. a földszinten használ egy elkülönített területrészt a szomszédos 
épületben helyet foglaló telefonközponthoz kapcsolódóan, a Magyar Állam tulajdonában lévő 
4-5. emeleten pedig a Bicskei Földhivatal üzemelt, a pincét, illetve az 1-3. emeleteket a 
Polgármesteri Hivatal használta. 
Az épület nagy része a mai napig magán viseli az építéskori műszaki jellemzőket, a 4-5. 
emelet állapotromlás miatt használhatatlanná vált, funkcióját nem tudja betölteni, az épület 
többi része is elavult. 



Az amortizáció eredményeként az elmúlt években fokozott problémává vált az 
épületszerkezet réseibe beköltöző denevérek elszaporodása is. 
 
Magyarország Kormánya a Járási Hivatalt fenntartó Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatára 
– egyeztetve önkormányzatunkkal – az 1754/2013. (X. 24.) számú határozatával lehetőséget 
teremtett arra, hogy Bicskén új, a városképbe is illeszkedő Járási Hivatal épülhessen, ahol a 
Járási Hivatal törzshivatala és a kormányablak is egy helyen működhet. 
 
Az új hivatali épület elkészültével a funkcióját veszített Kossuth téri épület további sorsáról 
kell döntést hozni. 
A hivatkozott kormányhatározat szerint a Kossuth tér 14. alatti ingatlan állami tulajdonrészét 
az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba kapja. Az erről szóló képviselő-testületi döntés – 
233/2016. (VIII. 09.) – már megszületett, a szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
készíti elő. 
 
A kormányhatározat 2. pontja rögzíti, hogy az elavult és a városképbe nem illeszkedő épületet 
állami források rendelkezésre bocsátásával le is lehet bontani. 
Az épület a zártsorú beépítésű épülettömbben mindkét szomszédos épület felé dilatációval 
van illesztve, így szükség esetén önmagában is elbontható. A bontási tevékenység 
engedélyköteles. 
 
A bontásra az elmúlt három évben több elképzelés is született, teljes vagy részleges – pl. a 
felső két emelet – bontás. 
A teljes bontás esetén – amennyiben az okmányiroda (1602/5 hrsz) megmarad – gondoskodni 
kell az épület fűtésének megépítéséről. 
A teljes bontás – a környezet érintetlenül hagyása mellett – 258 m2 felszabaduló területet 
jelent, de használhatatlanná válik a földszinten az önkormányzat szomszédos ingatlanokba 
nyúló tulajdonrésze. 
A részleges bontás esetén a megmaradó épületrészek felújításáról gondoskodni kell. 
 
A bontás kivitelezését a Fejér Megyei Kormányhivatal állami forrásból, saját beruházásként 
végzi el az önkormányzat iránymutatása alapján. 
 
 
Bicske, 2017. február 27. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



 
1. melléklet a 46/2017 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Kossuth tér 14. irodaház (1602/3 hrsz) bontásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. egyeztetést kezdeményez a Magyar Telekom Nyrt-vel (a továbbiakban: Telekom) a 
bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlanban a Telekom javára bejegyzett 24/1548 tulajdoni 
hányadú tulajdonjog megváltásáról, 

2. a bicskei 1602/3 hrsz-ú irodaház részleges – 4-5. emelet – bontását kéri, 
3. a bontás tervezése, engedélyeztetése során fenntartja az egyeztetés, véleményezés 

jogát, a bontási terveket csak az önkormányzat jóváhagyásával lehet engedélyeztetni, 
4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok aláírására. 

 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Polgármester 
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