
Előterjesztés 
2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről 

 
1. előterjesztés száma: 105/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Nagyné Szita Erzsébet 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: határozati javaslat 
 2. melléklet: programtervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 

Augusztus 20. napja államalapító Szent István királyunk napja, a keresztény magyar 
államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja, amely egyben az új 
kenyér ünnepe is. 

Ez a nevezetes dátum kezdetben csak egyházi ünnepnap volt, míg 1771-ben Mária Terézia 
országos ünnepnappá emelte. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni 
Bach-korszakban nem engedélyezték a független magyar államot jelképező első király 
ünneplését, de 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át. A két 
világháború között újra a nemzeti érzelmek kerültek előtérbe, így az 1938. évi székesfehérvári 
országgyűlés törvénybe iktatta Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet. A kommunista 
hatalom ezt nem törölte el, hanem 1950-től a népköztársaság, illetve az alkotmány ünnepének 
nevezte. A rendszerváltás után, 1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve 
állami ünneppé nyilvánította augusztus 20-át. 

Országszerte jelentős rendezvényekkel emlékeznek meg Szent István királyunkról és az 
államalapításról és ezen az ünnepen adományozzák a legtöbb állami kitüntetést is. 

Városi ünnepség keretében Bicskén is megemlékezünk e jeles napról, amelyen a helyi 
kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016. (I.27.) önkormányzati rendeletünk 
értelmében rangos kitüntetések (Bicske Város Díszpolgára cím, Bicske Városáért Közösségi 
Díj) átnyújtására is sor kerül, egyházi vezetőink bevonásával hálát adunk az új kenyérért, 
illetve felszeljük az ország tortáját is.  

Az augusztus 20-ai ünnepséget a hagyományoknak megfelelően a Szent István szobornál 
rendezzük. 

A részletes programot a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Bicske, 2020. július 28.           

                                                  Bálint Istvánné 
                                                                                                  polgármester 



 

 

1. melléklet a 105/2020. előterjesztéshez 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: 2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a 2020. évi augusztus 20. napi rendezvény programját a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, 
 

2. a programra 5.000.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2020. évi költségvetés 
kiemelt állami, önkormányzati ünnepek előirányzat terhére, 
 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a program lebonyolítására, a hangosítás, a 
technikai feltételek biztosítására, a 250 db meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát 
elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Bicskei Polgármesteri 
Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le az augusztus 20. napi 
megemlékezést. 

 
Határidő: 2020. augusztus 20. 
Felelős: polgármester 
 
 



2. melléklet a 105/2020. előterjesztéshez 

 

SZENT ISTVÁN‐NAPI MEGEMLÉKEZÉS 

PROGRAM 

 

9.00   Szent István‐napi városi ünnepség a Szentháromság katolikus templom kertjében, a 

Szent István szobornál 

 
  

 Ünnepi beszédet mond: Bálint Istvánné polgármester 

 

 Isten éltessen, Magyarország! 

Zenés, énekes ünnepi műsor. 

Közreműködnek: Márton Fruzsina és Szabó Gyula Győző előadóművészek. 

 

 Új kenyér megszentelése és megáldása 
 

 Kitüntetések átadása 
 

 Koszorúzás 
 

Az ünnepségen közreműködik:  

Bicskei Koncertfúvós Zenekar 

 
 
 
 

   
A program változtatási jogát fenntartjuk! 
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