
 

Előterjesztés 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím 

elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról 
 

1. előterjesztés száma: 284/2017.  

2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória  

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

                                           - 1. melléklet – határozati javaslat  

                                           - 2. melléklet – támogatói szándéknyilatkozat 

                                           - 3. melléklet - kérelem 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

- Humánerőforrások Bizottság 

- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség  

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere levélben arról 

tájékoztatta Bicske Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a város pályázni kíván a 

2023. évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére, kérve egyúttal ehhez Bicske Város 

Önkormányzatának támogató nyilatkozatát. 

A pályázatot Székesfehérvár gazdasági ereje és egyedülálló kulturális értékei, valamint több 

évtizede ápolt, mindig megújulni tudó, aktív testvérvárosi kapcsolatai alapozzák meg. 

Polgármester úr levelében kitért arra, hogy a kitüntető cím nemcsak egy rangos elismerés, 

hanem kivételes alkalom arra is, hogy a nemzetközi figyelem középpontjába kerülve mutassuk 

meg Fehérvár és Fejér megye páratlan értékeit és hagyományait, a helyi kultúra sokszínűségét. 

A lakosság kulturális, szellemi fejlődése, önmegvalósító lehetőségeik kiterjedése alapvetően 

meghatározza az életminőséget, egyúttal hatással van a gazdasági fejlődés folyamataira is. A 

pályázatban való partnerség révén Fejér megye valamennyi települése részesülhet azokból az 

előnyökből, amit a kitüntető cím elnyerése nyújthat. 

Jelenleg a pályázati koncepció, pályázati program előkészítése zajlik a felkért szakértők 

bevonásával. 

Különleges művészeti programokkal, színes és látványos rendezvényekkel, valamint 

hiánypótló kulturális célú beruházások megvalósításával készül a város a 2023-as Európa 

Kulturális Fővárosa évre. 

 



 

 

A tervezett pályázati program azt a célt szolgálja, hogy Székesfehérvár a gazdasági erejéhez és 

történelmi rangjához méltó kulturális, szellemi központtá váljon, ezáltal még inkább pezsgő 

kulturális életet, inspiráló szellemi közeget biztosítson az itt élők és Fejér megye lakosai 

számára.  

 

Polgármester Úr kérésének megfelelően javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy 

testületünk támogassa Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az „Európai 

Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázatát. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Bicske, 2017. szeptember 29. 

 

     Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 284/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.) támogatja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázatát. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló szándéknyilatkozat aláírására. 
 

 

Határidő: 2017. október 25. 

Felelős: polgármester 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. melléklet a 284/2017. számú előterjesztéshez 
 

TÁMOGATÓI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

 

Bicske Város Önkormányzata támogatja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Európa Kulturális Fővárosa 2023 ” cím 

elnyeréséért. 

 

 

Bicske, 2017. ……. … 

 

                

 

 Bicske Város Önkormányzata 

Pálffy Károly 

Polgármester 

 




