Előterjesztés
Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
1. előterjesztés száma: 55/2021.
2. előterjesztést készítő személy neve: Székely Nóra
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: rendelet-tervezet
2. melléklet: beérkezett vélemények
3. melléklet: Csokonai utca 56. kérelem + építészeti értékvizsgálat (helyi védelem elrendelésének
alapjául szolgáló dokumentáció)
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság!
Általános indokolás:
Módosult Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.), valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.).
A Tktv. 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjai értelmében 2021. július 1-től már nem a polgármester, hanem az
önkormányzat folytatja le a településképi véleményezési eljárást, a településképi bejelentési eljárást és az
önkormányzat adhatja ki a településképi kötelezést és szabhatja ki a bírságot.
A Tktv. 8/A. §-a alapján, a képviselő-testület a Tktv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági
hatásköröket a településképi rendeletben ruházhatja át a polgármesterre.
Ezzel összefüggésben módosult a Tktv. a 10. § (3) bekezdése is, így amennyiben a testület a településképi
bejelentési eljárásban hatósági hatáskörét átruházza az érintett szervére, akkor annak az önkormányzati
hatósági döntésével szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. Amennyiben hatáskör-átruházás
nem történik meg és a képviselő-testület jár el, akkor közvetlen bírósági felülvizsgálatra van lehetőség.
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés
a) pontja alapján a településképi rendelet legkésőbb 2021. december 31-ig megkezdett módosítása során
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Korm. rendelet VI. Fejezetében található 28. § (4) bekezdés kimondja, hogy a településképi rendelet
vagy módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el.
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott partnerségi rendelet alapján a
társadalmi egyeztetés megtörtént:
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi
szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (1) b) és c) pontja
értelmében a munkaközi tájékoztatás elektronikus úton történhet azzal, hogy az észrevételeket és
javaslatokat a honlapon való közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag
elektronikus úton. A közzététel a honlapon 2021. szeptember 29-én megtörtént, ezzel október 15-ig

lehetett lakossági észrevétellel élni. A megadott időpontig nem érkezett észrevétel a partnerségi
egyeztetésre, ezért azt lezártnak kell tekinteni.
Az elkészített településkép védelmi rendelet módosítás tervezete az Eljr.43/A.§ (6)-(7) bekezdése alapján
került egyeztetésre:
2021. szeptember 28-án a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett egyeztetési felületre feltöltésre és ezzel
egyidőben a település honlapján közzétételre került. A településkép védelmi rendelet módosítás tervezet
véleményezésében az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság, a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és örökségvédelmi Főosztálya és a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság vesz részt.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. szeptember 30-án, Fejér Megyei Kormányhivatal állami
főépítészi hatáskörében eljárva 2021. október 4-én, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2021. október
12-én adott véleményt. Az egyeztetésre elrendelt 21 nap 2021. október 19-én lejárt, mely időpontig a Fejér
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és örökségvédelmi Főosztálya részéről vélemény nem érkezett.
Az államigazgatási szervek véleményei:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a módosítás ellen kifogást nem emel.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a jogszabályi módosítás ellen kifogást nem emel, a Csokonai
utca 56. épület helyi védelem alá helyezését támogatja.
Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész – A rendelet tervezet bevezető részét kéri javítani a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: rendelet) 52.§ (3)
bekezdésének figyelembevételével. A módosító rendelet tervezet 1. melléklete a Tkr. 2. mellékletének a
helyébe lép, azonban az nem tartalmazza a „2. melléklet" megnevezést. Az egyértelmű jogalkalmazás
céljából fel kell tüntetni az önkormányzati rendelethez tartozó melléklet számát.
A Tkr. több ponton is hivatkozik „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet"-re. A településtervek tartalmáról,
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 77. § (2) bekezdés alapján az Eljr. településképi
követelményekről és egyes egyéb településrendezési sajátos jogintézményekről szóló V. Fejezete 2022.
január l-jén hatályát veszti. Fentiek alapján javaslom megfontolni az Eljr.-re történő hivatkozások
módosítását úgy, hogy a módosító rendelkezés 2022. január l-jén lép hatályba.
A tervezett módosítással kapcsolatban egyéb észrevételt nem tesz.
Válasz:
A Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész által adott véleményre adott válasz:
A rendelet alapján a bevezető rész módosításra került.
A 2. melléklet megnevezését pótoltuk.
A rendelet módosítása a hatályos jogszabályok alapján került előkészítésre. Amennyiben az új jogszabályi
hivatkozást szerepeltetni szeretné az önkormányzat annak nem szükséges eltérő hatályosulási időpontot
adni, mert az már most is alkalmazható. Ugyanakkor egyelőre ezen az önkormányzat nem kíván
változtatni. A beérkezett államigazgatási szervek véleményei jelen előterjesztés 2. számú melléklete.
A fenti hatásköri módosításon felül szükséges a helyi védelem elrendeléséről is dönteni a Bicske, Csokonai
utca 56. - 1130/5 hrsz lakó- és gazdasági épület vonatkozásában.
Részletes indokolás:
1. §-hoz: Tktv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatáskörök - gördülékenyebb ügyintézést
elősegítendő – polgármesterre átruházása
2. §-hoz: Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz lakó- és gazdasági épület helyi védelme miatti melléklet
módosítás

3. § -hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításnak nincsenek számottevő társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai.
2. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet módosításnak nincsenek számottevő környezeti és egészségi következményei.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosításnak adminisztratív terheket csökkentő hatása van.
4. A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A Tktv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatáskörök - gördülékenyebb ügyintézést
elősegítendő – polgármesterre átruházása és a Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz lakó- és
gazdasági épület helyi védelme miatti miatt szükséges a módosítás.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye nehézkes Tktv. 8. §-ában foglalt
önkormányzati hatósági hatásköröket érintő ügyintézés és védendő építészeti emlék védelmének
hiánya.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékleteinek áttekintése után döntsön
Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Bicske, 2021. november 15.
Bálint Istvánné
polgármester

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság és az örökségvédelmi hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, továbbá Bicske
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2018.
(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1. §
A Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 14.
alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. §
A településkép védelméről szabályozási tárgykörben alkotott jogszabályban megállapított
önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármester gyakorolja.”
2. §
A Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2021.
Fritz Gábor
jegyző
1

1. melléklet
„2. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 2_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Helyi védelem alatt álló egyedi értékek
1. épületek
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)1

Szent István u. 6.
Szent István u. 78.
Kossuth tér 18.
Kossuth u. 3.
Kossuth u. 15.
Kossuth u. 21.
Hősök tere 4.
Hősök tere 3.
Hősök tere 5.
Prohászka O. u. 3.
Szent István u. 2.
Az 1. sz. óvoda épülete
Csokonai u. 56. (1130/5 hrsz)
2. köztéri szobrok:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)

I. világháborús emlékszobor
Kossuth Lajos mellszobra (Kossuth tér)
Vajda János mellszobra (Kossuth tér)
Griger Miklós mellszobra (R.k. templomkert)
2001-ben felavatott Szent István-szobor (R.k. templomkert)
Országzászló Emlékmű
Botond szobor
56-os emlékmű
Tabody szobor
700 éves emlékkő
3. Köztéri emlékek:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

A városkép jellegezetességéhez tartozó 14-15. században épült román stílusú
templom alapfala (Hősök tere)
Kereszt (Kézai S. u. és Széchenyi u. sarok)
Kereszt (Vak Bottyán tér)
Emlékkő (Béke - Barátság park)
Kereszt (Szarka tér)
4. Emléktáblák:

1.)
2.)
3.)
1

Endresz György (Batthyány u. 57.)
Fáy András (Fáy lakótelep)
Forgács Antal (Ady E. u. 16.)

Kiegészítette a …/2021. (… . ) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos:2021……
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4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)

Petőfi Sándor (Kossuth tér 20.)
Vörösmarty Mihály (Prohászka O. u. 28.)
1956-os emléktábla (Hősök tere)
Csokonai Vitéz Mihály (Szent István u.)
Nagy Károly (Kisfaludy u. 29.)
Kővágó Antal (Szent István u. 91.)
Schiffer Antal (Szent István u. 11.)
Magyar Sándor (Magyar Sándor utca)
Tögl János (Kossuth tér)
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Iktatószám: CS/22311-2/2021.
Tárgy: Véleményezés
Ügyintéző: Varga Tamás
E-mail cím: varga.tamas@nmhh.hu
Telefon: (99) 518-535
Hivatkozási szám: BER/826-2/2021.
Készült: 2021.09.30.

Bicske Város Önkormányzata
Bálint Istvánné polgármester
Bicske
Hősök tere 4.
2060
Tisztelt Polgármester Asszony!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Bicske Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendeletének tervezett
módosítását (a továbbiakban: rendelettervezet) megvizsgálta.
A Hatóság megállapította, hogy a módosítás hírközlési érdeket nem érint, a Hatóság kifogást nem emel.
Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 43/A. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint a Rendelet 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a
Hatóság.
Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Sléber Tibor hatósági irodavezető-helyettes Sopronban, az elektronikus aláírás
szerinti időpontban.

Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz
lakó- és gazdasági épület
helyi egyedi védelem elrendelésének kérelme
építészeti értékvizsgálat
2021. augusztus

Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
1 - kérelem

KÉSZÜLT:
Dr Hegedűs Beatrix
(1188 Budapest, Rákóczi út 10.) megbízásából

s.k

KÉSZÍTETTE:
Balázs Péter okleveles építészmérnök s.k
szakértő műemléki érték dokumentálása szakterületen (ME névj: 21-0349)
építész vezető tervező (MÉK É1 02-0520)
7635 Pécs, Vizes dűlő 11. - balazspeter@balazspeter.com - (20) 371 8036

s.k

Balázs Péter okleveles építészmérnök, műemlékvédelmi szakértő - 2021. augusztus
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
2 - építéstörténeti kutatás
Építéstörténeti kutatásaim során előkerült legkorábbi térkép az első katonai felmérés (jozefiniánus
térkép) 1763-1787 között készült el a teljes Habsburg-birodalomban, nagyrészt Mária Terézia
uralkodása idején, de befejezésekor már II. József volt az uralkodó. Ennek egyik szakasza volt az
1782-85 közötti magyarországi felmérés.

Bicske ábrázolása az első katonai felmérésen a 18. század közepén [forrás: mapire.eu]
A vizsgált épület a történeti város dél-nyugati peremét szegélyező utak (mai Csokonai és Gárdonyi
utca) könyökében helyezkedik el. Pozícióját a térképeken fehér körrel jelöltem meg.
A 18-19. századi katonai térképen a tömb beépített, de a teljes település területén egységes fésűs
beépítéssel jelöli a lakóépületeket, mely a kor építési módjának megfelel. Több helyen (más
településeken) tapasztalható, hogy a térkép funkciójához igazodóan (katonai célokra készült) a
lakóterületeket sematizálva ábrázolja.
A település úthálózata már a 18-19. században a maival egyező volt, kis eltérésekkel ugyan de jól
azonosítható a Gárdonyi, Csokonai és Dobó utca nyomvonala. A mai sarki telek a keleti szomszéd
kertjeként azonosítható. A mai Gárdonyi utca ekkor még beépítetlen.
Magyarország második katonai felmérése 1806–1869 között zajlott le. A második felmérés a
jozefiniánus térkép tapasztalatai alapján, annak aktualizálásával, újramérésével, hibáinak
kiküszöbölésével történt.
Kis eltérésekkel ugyan, de az egy évszázaddal korábbi állapotokkal egyező képet mutat.
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
2 - építéstörténeti kutatás

Bicske központja és az érintett terület ábrázolása a második felmérésen a 19. század közepén
[forrás: mapire.eu]
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
2 - építéstörténeti kutatás
A második katonai felméréssel közel azonos korú 19. századi kataszteri térképeken már lényegesen
pontosabb ábrázolásokat találunk, melyek alapján hitelesebben azonosíthatjuk az egyes elemeket.
Itt már megjelennek a telek (birtok) határok, a helyrajzi számok, a kiemelt objektumok. Az épületek
geometriája nagyrészt hiteles. Az 1884-ben készült felmérések közül azonban sajnos nem érhető el
az érintett szelvény. [forrás: mapire.eu]

A 1910-ben készült „Bicske és Mártonvásár” megnevezésű térképen [forrás: Békés Megyei Levéltár;
közzétéve: https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/381] már megjelenik a vasútvonal, a
vasútállomás, és a Gárdonyi utca beépítésének első épületei.
A saroktelken beépítést jelöl, ami minden bizonnyal az 1903-ban épült lakóépület, de sematikusan
ábrázolva. Megfigyelhető, hogy a nyugati oldalon oldalkertet ábrázol. A mai épület jellegtelen
nyugati homlokzata is arra utal, hogy az eredetileg saját telekre nézhetett.
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
2 - építéstörténeti kutatás
A 20. század második felében készült légifotókról leolvasható, hogy a telek beépítése, az épület ek
pozíciója nem változott. A lakóépület belső oldalán húzódó toldott tetős veranda már ekkor is állt,
a szomszédos épületek is a maival egyezőek. A melléképület mára megsemmisült hátsó szárnyának
lefedése - csakúgy, mint a verandáé - lapos hajlású, toldott félnyereg tető.

légifotó 1967
[forrás: fentrol.hu; Lechner Nonprofit Kft - 1967_0085_5477 - megrendelés sz.: 76629]

légifotó 1967
[forrás: fentrol.hu; Lechner Nonprofit Kft - 1984_0054_0718 - megrendelés sz.: 76629]
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
2 - építéstörténeti kutatás

utcakép 2011. a Csokonai utca felől …..

….. és a Gárdonyi utca felől 2011. decemberében
[forrás: https://www.google.hu/maps/]
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
3 - mai állapot

FÖLHIVATALI TÉRKÉPMÁSOLAT
az érintett ingatlan megjelölésével
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
3 - mai állapot

GÁRDONYI
GÉZA
utca

CSOKONAI utca

HELYSZÍNRAJZ
kékes-zöld színezés: a telken álló épületek
szürke színezés: beépítetlen telekrész
(a melléképület északi toldaléka lebonva vagy ledőlt)

Balázs Péter okleveles építészmérnök, műemlékvédelmi szakértő - 2021. augusztus

8

Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
3 - mai állapot

GÁRDONYI utca 23 - 1130/6 hrsz

CSOKONAI utca 54 - 1152 hrsz

LAKÓÉPÜLET

GAZDASÁGI ÉPÜLET

M.2

TOLDALÉK
ÉPÜLETSZÁRNY
KONTÚRJA

M.1

L.7
ELŐTÉR

L.1
SZOBA

L.6
VERANDA

L.5
NYÁRIKONYHA
(?)

L.4
KAMRA

L.3
KONYHA

L.2
SZOBA

CSOKONAI utca 56 - 1130/5 hrsz
ALAPRAJZI VÁZLAT

bordó színezés: eredeti, építéskori szerkezetek
zöldes-sárga: utólagos bővítés és befalazások
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
3 - mai állapot
A 2021. augusztusában tartott helyszíni szemle és felmérés alapján megállapítható volt, hogy az
épületek bordó színnel jelölt részei egy ütemben, a főhomlokzaton megjelenített 1903-as évben
épültek, korábbi hosszúház utólagos, hajlított házzá való átépítésére nyomokat nem fedeztünk fel.
Erre utalnak az egységes kialakítású nyílászárók is, úgy a lakó-, mint a melléképületben.
A veranda északi végén befalazott nyílás azt sejtteti, hogy az épület a szomszéddal
összeköttetésben állt, egy ingatlant képezett, esetleg több generációs lakás volt, vagy gazdasági
épületekkel folytatódott.
Jelenlegi állapotában jelentősen lelakott, a lakóépületen feltüntetett funkciók részben
megkérdőjelezhetők, a melléképület funkciója a látottak alapján nem határozható meg. Nem
valószínűsíthető, hogy állattartó épület lehetett, a festett gerendák, a nyílászárók mérete és
minősége ennek ellentmond. Nagyobb valószínűséggel lehetett valamilyen kézműves, vagy iparos
műhelye. Ezt azonban az kérdőjelezi meg, hogy fűthetőségre utaló nyomokat, kéményt nem
találtunk benne.
Mindkét épület 1 - 1,5 méter magasságig kő falazattal épült, afelett vályogtégla, helyenként
utólagos égetett agyagtégla pótlásokkal. Minden helyiség fagerendás pórfödémmel fedett, melyet
a padlásban vastag sározás zár le. Padlásfeljáró az L.3 helyiségben. Az eredeti fedélszék
torokgerendás, ehhez csatlakozik a veranda utólagos toldott szerkezete.
A falazatok erősen nedvesek, több helyen szerkezeti repedések láthatók. A szobákban a hajópadló
burkolatok szintén a felnedvesedés miatt korhadtak.
Eredeti padlóburkolat a szobákon kívül csak az L.3 konyhában megőrződött vörös-fehér
kárókockás cementlap burkolat. A lakóház két hátsó helyisége burkolat nélküli.
Az épületek az utcai telekhatárra épültek, köztük deszka gyalogos- és kocsibejáró.
A lakóépület „L” alakú, átforduló nyeregtetős, a melléképület utcával párhuzamos gerincű, szintén
nyeregtetővel fedett. A végfalak nyers tégla macskalépcsős oromfalas lezárásúak, a
párkánymagasságok az utcai és az udvari oldalon azonosak.
A lakóépület nyugati, és a melléképület összes homlokzata egyszerű, dísztelen, a faragott mészkő
lábazat felett höbörcsös vakolattal fedett.
Legjelentősebb építészeti értéket a déli, Csokonai utca felé néző, a századforduló polgárosodó
kisvárosi lakossága zártsorú beépítéseit megjelenítő homlokzata képvisel, mely az épület léptékét
tekintve kuriózumnak tekinthető.
Párban elhelyezett négy nyílástengelyes szerkesztés, egyenes záródású, álló téglány ablakokkal. A
teljes homlokzatfelület faragott mészkőből készült, kiülő lábazattal, sarokarmírozással. Az ablakok
alatt erőteljes kúposan záródó kváderkövekkel, faragott ablakpárkánnyal. A nyílások felett faragott
kövekből álló egyenes boltöv, kiemelt zárókővel. A boltövek felett fríz-sáv, az ablakok felett
faragott festett rozettákkal, középen az építtető nevével: Szecsődi István, a homlokzat szélein az
építés dátuma: 19 --- 03. A kis kiülésű vízszintes deszka párkány alatt faragott kő konzolok.
A főhomlokzat ablakai kapcsolt gerébtokos szerkezetek, fogazott díszítésű vízszintes
tokosztásokkal, korinthoszi fejezetes, lábazatos slaglécekkel.
Mindkét utcanév felirat és a házszám is díszes öntöttvas tábla.
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

KÖRNYEZET, ÉPÜLETTÖMEGEK

LAKÓÉPÜLET NYUGATI ÉS KELETI HOMLOKZATA
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

MELLÉKÉPÜLET HOMLOKZATAI
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

LAKÓÉPÜLET DÉLI HOMLOKZATA
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

LAKÓÉPÜLET DÉLI HOMLOKZATA - RÉSZLETEK
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

LAKÓÉPÜLET DÉLI HOMLOKZATA - RÉSZLETEK
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

DÉLI HOMLOKZAT ABLAKAI
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

L.1 HELYISÉG BELSŐ TERE

L.2 HELYISÉG BELSŐ TERE
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

L.3 HELYISÉG BELSŐ TERE

L.4 HELYISÉG BELSŐ TERE
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

L.5 HELYISÉG BELSŐ TERE

L.6 HELYISÉG BELSŐ TERE

L.7 HELYISÉG BELSŐ TERE
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
4 - mai állapot - fotódokumentáció

M.1 HELYISÉG BELSŐ TERE

M.2 HELYISÉG BELSŐ TERE
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Bicske, Csokonai utca 56. - 1130/5 hrsz - lakó- és gazdasági épület - helyi védelem kérelme
építészeti értékvizsgálat
5 - javaslat
A mellékelt építéstörténeti kutatás, állapotrögzítés és fotódokumentáció alapján javaslom a Bicske,
Csokonai utca 56. szám (1130/5 hrsz) ingatlanon álló lakó- és melléképület helyi egyedi védelem alá
helyezni az alábbi részletezettséggel:
VÉDENDŐ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK:









utcaképi megjelenés, légtér arányok
telek beépítési módja
a lakó és a melléképület tömege (magassági és szélességi méretei, tetőidoma)
közterületről látható homlokzatok anyaghasználata és részletképzései
déli homlokzat minden egyes részlete
közterületről látható nyílászárók kialakítása és részletképzései
épületek közötti kerítés anyaghasználata

Balázs Péter
okleveles építészmérnök
szakértő műemléki érték dokumentálása szakterületen
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