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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
 
Búcsú alkalmával az asszonyok már korán reggel elkezdenek sütni-főzni, vásárosok jönnek, 
forognak a körhinták, nyikorog a hullámvasút, csattannak a légpuskák, a vattacukor illata 
csalogatja a gyerekeket. Mára sokak számára ezt jelenti a búcsú. A búcsú egyházi értelmezése 
szerint Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, 
melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, 
elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek 
elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesít. 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évtől kezdve évről-évre a 
Bicskei Torna Clubot bízza meg a Bicskei Búcsú megrendezésével. Javaslom, hogy az elmúlt 
évek hagyományaihoz híven, az idei évben is - megállapodás keretében, szerződés alapján - 
kérjük fel a Bicskei Torna Clubot a Búcsú megrendezésére.  

A Búcsú bevételeit a Bicskei Torna Club önkormányzati támogatásként saját céljaira, 
szabadon használhatja fel. 

Az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalatok alapján a rendezés folyamatosan finomodott, 
fejlődött, a szervezés egyre gördülékenyebbé vált. A rendezői feladatokat a BTC egyre 
szervezettebben, gyakorlottabban látja el, odafigyelve a szükséges útlezárásokra, hatósági 
bejelentésekre, biztosítva a rendezvény megtartásához szükséges és előírt megfelelő számú 
rendezői, felügyelői személyzetet is. 



 

A Búcsú a korábbi évek hagyományainak megfelelően a 2017. évben is a Pünkösdöt követő 
vasárnap, június 11-én kerül megrendezésre.  

 

Bicske, 2017. március 10. 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet az 56 /2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A 2017. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2017. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként a Kisfaludy utcai piacot jelöli ki, 
2. a Búcsú időpontja: 2017. június 11., 
3. megbízza a Bicskei Torna Clubot (a továbbiakban: BTC) a 2017. évi Búcsú 

lebonyolításával és a bevételt felajánlja a szervezet támogatására,  
4. felhatalmazza a polgármestert a BTC-vel kötendő, jelen határozat 1. mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására, 
5. felkéri a polgármestert, hogy 

a. a Búcsú idején a parkolás helyszíneként a Csokonai Általános Iskola füves 
részét jelölje ki, 

b. gondoskodjon a Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok 
értesítéséről az esetleges zajhatások miatt, 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön keretmegállapodást a BTC-vel a jövőben 
megtartandó Búcsúk BTC általi teljes körű megszervezése és lebonyolítása céljából. 

Határidő: 2017. június 11. 
Felelős: polgármester 
 
 



 
 
2. melléklet az 56/2017. számú előterjesztéshez 

 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről  

Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószáma: 15727048-2-07, 
törzsszáma: 727046, képviseli Pálffy Károly polgármester, mint támogatást nyújtó (a 
továbbiakban: Támogató) 

 

másrészről 

Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület 
jogi személy székhelye: (2060 Bicske, Kerecsendi K. M. u. 2.) 
létesítő okirat kelte: 60264 / 1989 . 60/I  
nyilvántartási szám: 41022/1989. 
pénzintézet neve, címe: OTP Bank 
bankszámlaszám: 11736020-20019976 
képviseli: Tessely Zoltán elnök 
mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  
továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

 

I. Előzmények 

 

1) Támogatott szervezetet a Támogató a ………………………. Kt. határozatával felkérte, 
hogy a bicskei Búcsút a korábbi évek gyakorlatának megfelelően rendezze meg, bevételeit 
saját céljaira, önkormányzati támogatásként szabadon használhatja fel. Támogatott a 
feladatát külön megbízási szerződés alapján látja el.  
  

II. Támogatás részletszabályai 

 

Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 

1. Támogató a 2017. évben a bicskei Búcsú bevételét vissza nem térítendő támogatásként 
nyújtja Támogatott részére.  

2. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1) pontban 
megjelölt támogatást kizárólag a Támogatott saját működéséhez használja fel. 

3. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a Támogató a II. 1. pontban meghatározott 
Támogatással a Támogatott rendelkezik. 

 



Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  

4. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg 
elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról a 
tárgyévet követő esztendő április 30. napjáig köteles Áht. illetve annak végrehajtásáról 
rendelkező jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolót készíteni és azt számlákkal és 
elkülönített nyilvántartással igazolni. 

5. Támogatott vállalja, hogy a beszámolóban ismerteti a költségvetési támogatás 
felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 
tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi 
elszámolást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról. 

6. Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon 
belül írásban értesíti a Támogatottat. 

7. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 
Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Támogatottat a kötelezettsége 
teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 
 

Ellenőrzés módja 

8. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján 
ellenőrizheti.  

9. Támogató biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát 
érvényesíteni tudja a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, 
valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.  

10. Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 
ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 
vizsgálatát a helyszínen is segíti.  

A szerződés biztosítéka 

11. Támogatott vállalja, hogy a szerződés biztosítékaként - valamennyi fizetési 
számlájára - a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozatát Támogató rendelkezésére bocsájtja, és tudomásul veszi, 
hogy az a támogatás feltétele.  
 

A szerződéstől történő elállás és felmondás okai 

12. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az 
alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő 
időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem 
kezdődik meg, vagy a Támogatott a költségvetési támogatás igénybevételét neki 
felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem 
menti ki, 
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést 
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 
benyújtásakor, 
c) az Ávr. 81.-82. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási 
döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 



d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt 
ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 
e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 
kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás 
szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, 
f) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok 
bármelyikét visszavonja, 
g) a Támogatott a jelen szerződés II./4. pontjában írt határidőig sem teljesítette, 
vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 
h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 
csökken, és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke 
csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által 
megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy 
i) a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel 
nem rendelkezik. 

 
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak 
felmondása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 

13. Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 
szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett 
költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal 
növelt mértékben Támogató részére visszafizeti.  

14. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 
alapkamat kétszerese. 

15. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, 
a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

16. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget 
és annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára 
hajtja be. 

17. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – 
az alább meghatározandó számlaszámra – visszafizetni Támogató OTP Bank Nyrt.-
nél vezetett 11736020-15727048 számú számlájára. 

 
Támogatott nyilatkozatai 
 

18. Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  
a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes 
illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési 
könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban 
előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,  

b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása 
nincs,  



c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,  

d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, a valóságnak megfelelnek, hitelesek., 

   e) valamint  nyilatkozom, hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban 
vagy 

    egyidejűleg 

nem nyújtottam be benyújtottam, 

f) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, 

g) nem tartozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. §-ában foglalt korlátozás 
alá és az e törvény szerinti érintettség és összeférhetetlenség nem áll fenn,  
h) adólevonási joggal  
     rendelkezem  nem rendelkezem és 
i) hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a költségvetési támogatás folyósításától 
számított öt évig kezelje az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat. 
 

Egyéb rendelkezések 
19. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   

a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 
költségeket más támogató felé nem számolja el,  

b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás 
felhasználását alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig 
megőrzi, 

c) a támogatott tevékenység megvalósításában nem von be közreműködőket és 

d) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét nyolc 
napon belül. 

20. Támogató, ha a 19. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez 
az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 
30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a 
költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól 
történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló 
intézkedéseket. 

21. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 
kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 

22. Felek a vonatkozó jogszabályi előírásokról, így különösen az általános forgalmi adóról 
szóló tv., a számvitelről szóló tv., valamint a nyugta adását biztosító PM rendelet 
tartalmi és alaki követelményeiről tudomással bírnak, ezen előírásokat vállalják 
megtartani. 



23. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Kollár-Vincze Viktória civil-
és sportreferens 

24. Támogatott – jelen támogatási szerződés alapján – tudomásul veszi, hogy az, aki az 
államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 
kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozóan tájékoztatást adni. 

25. Támogató tájékoztatja a Támogatottat arról, hogy a fentiekben rögzített felvilágosítás 
megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, 
a Támogató a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 
kezdeményezheti. 

26. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht. Ávr. és a 
vonatkozó egyéb végrehajtási jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. 

27. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi: 
a) Bírósági nyilvántartásra nem szoruló szervezeti egység részére kiállított igazolás, 

b) Bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés 

c)Támogatott képviseltjének képviseleti jogosultságát igazoló okirata, aláírási 
címpéldánya. 

Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Bicske, 2017.  

 .................................................. ................................................ 

 Támogató Támogatott 

 Bicske Város Önkormányzata Bicskei Torna Club   

  Közhasznú Egyesület 

 Pálffy Károly Tessely Zoltán  

 polgármester elnök 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

………………………………… 

Jogi ellenjegyző: 

…………………………………. 

 

 

 



3. melléklet az 56/2017. számú előterjesztéshez 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.) 
képviseletében eljáró Pálffy Károly polgármester (a továbbiakban: megbízó), 

másrészről a Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület (Bicske, Kerecsendi Kiss M. u. 2.) 
képviseletében Tessely Zoltán elnök (a továbbiakban: megbízott)  
között az alábbi feltételekkel: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……………………. számú határozata 
alapján. 

1. A megbízott vállalja Bicske Szíve Park igénybe vételével a 2./ pontban részletezett 
feltételekkel, 2017. június 11. napján a „Bicskei Búcsúvásár” megrendezését, melynek 
során köteles 
a.) a forgalmi rend változásának biztosítását bejelenteni és megszervezni;  
b.) a rendezvénnyel járó korlátozással érintetteket kiértesíteni; 
c.) a búcsú előtt jelentkező hely igényeket folyamatosan nyilvántartani és a kérelmezők 

részére helyet fenntartani;  
d.) a rendezvény területén a búcsú ideje alatt a közlekedési és balesetvédelmi szabályokat 

betartani és betartatni; 
e.) a búcsúvásáron a mutatványos berendezések elhelyezéséhez szükséges technológiai 

feltételeket, (pl: villanyáram) biztosítani, költségeit viselni;  
f.) a mutatványos berendezések tulajdonosaitól, üzemeltetőitől, a terület használat 

engedélyezése előtt a berendezés műszaki alkalmasságát igazoló tanúsítvány 
bemutatását megkövetelni; 

g.) az árusoktól a területfoglalás engedélyezése előtt az árusítási, szolgáltatási jogosultság 
igazolását megkövetelni; 

h.) gondoskodni arról, hogy a búcsúban tiltott áruk árusítására ne kerülhessen sor; 
i.) bérleti díjakat az önkormányzati rendelet szerint meghatározni és beszedni; 
j.) tűrni a közterületi előadó hatósági ellenőrzését; 
k.) közegészségügyi előírásoknak megfelelő illemhelyet biztosítani, azt folyamatosan 

üzemeltetni; 
l.) a búcsú megrendezésével kapcsolatos hulladékot, szemetet a rendezvényről és annak 

környékéről elszállítani; 
m.) gondoskodni arról, hogy az 5./ pontban meghatározott időpontra a helyszín eredeti 

állapotában a megbízó rendelkezésére álljon.  
n.) gondoskodni a 27/2008. (XII.3.) a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló KvVM-EÜM együttes rendeletének 1. számú melléklet 3. 
pontjában megjelölt határérték betartásáról; 

o.) a rendezvény ideje alatt a Bicskei Tanuszoda megközelíthetőségét biztosítani;  

Az 1. rész o.) pontja betartását a Megbízott a vásározókkal kötött szerződésében rögzíti. 

2./ A megbízó köteles 

a.) biztosítani a búcsú megrendezésére a közterületet 



b.) napközben a ………………… ellenőriztetni, hogy az árusok jogosultak-e az 
értékesítésre és betartják-e az előírásokat; 

c.) rendelkezésre bocsátani a hatályos önkormányzati rendeletet a közterületek 
használatáról és a díjakról. 

3./ A megbízott jogosult 

a.) az 1. pontban megjelölt helyszínen a hatályos önkormányzati rendeletben foglalt 
helypénz beszedése mellett a jelentkező mutatványosoknak és árusoknak megfelelő 
helyet biztosítani, a helyi szokásoknak megfelelő időtartamra; 

b.) kitiltani a területről azokat, akik szabálytalanul, vagy a helypénz megfizetése nélkül 
foglalnak területet; 

c.) feladatai ellátására – szükség esetén – alvállalkozókat is megbízni, de ebben az 
esetben azok tevékenységéért ugyanúgy felel, mintha maga végezte volna; 

d.) a beszedett helypénzt – önkormányzati támogatásként – a Bicskei Torna Club céljaira 
felhasználni. 

4./ A megbízó jogosult 

- a szerződésben foglaltak betartását ellenőrizni. 

5./ Megbízó az 1. pontban meghatározott helyszínt 2017. június 8-án (csütörtök) 2000 órától – 
2017. június 12-én (hétfő) 2000 óráig biztosítja az alábbi ütemezésben: 

a) Június 8-án (csütörtök) 20 órától kerülhet sor a Bicske Szíve Park Tanuszoda mögötti 
zöld terület lezárására. 

b) Június 9-én (péntek) kezdődhet meg a mutatványosok felvonulására az előző napon 
lezárásra került területen. (a Batthyány utcában lévő lakóépületek és kereskedelmi 
egységek megközelíthetőségét biztosítani kell) 

c) A park zöldfelületét – annak megóvását szem előtt tartva – június 10-én (szombat) és a 
rendezvény napján lehet igénybe venni. 

d) A Bicske Szíve Park közterületet kizárólag a rendezvény napján lehet használatba 
venni. 

A rendezvény megtartására 2017. június 11-én (vasárnap) 8-21 óra között van lehetőség, 
június 10-én (szombat) 1500 órától 2000 óráig próbaüzem végezhető, a zeneszolgáltatás csak a 
rendezvény napján, 8-21 óra között történhet. 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, miután annak 
pontjait együttesen értelmezték és elfogadták. 

Bicske, 2017.  

 ........................................................   .........................................................  

Tessely Zoltán Pálffy Károly 
elnök polgármester 

megbízott megbízó 
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