
Előterjesztés 
A 2018. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

1. előterjesztés száma: 68/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – támogatási szerződés – tervezet 
- 3. melléklet – megbízási szerződés – tervezet 
- 4. melléklet - felajánlás 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 
- Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001-es évtől kezdve évről-évre a Bicskei 
Torna Clubot bízza meg a Bicskei Búcsú megrendezésével. Javaslom, hogy az elmúlt évek 
hagyományaihoz híven idén is megállapodás keretében, szerződés alapján kérjük fel a Bicskei 
Torna Clubot a Búcsú megszervezésével.  

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

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a rendezés folyamatosan fejlődött, a rendezői feladatokat 
a BTC egyre szervezettebben, gyakorlottabban látja el, megszervezve a szükséges 
útlezárásokat, hatósági bejelentéseket, rendezői, felügyelői gárdát. 

A Búcsú 2018. évben is a hagyományoknak megfelelően Pünkösdöt követő vasárnap, május 
27-én kerül megrendezésre.  

 

Bicske, 2018. március 6. 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 



 

 

1. melléklet az 68/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A 2018. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2018. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként Bicskei Piacot jelöli ki, 
2. a Búcsú idejét 2018. május 27. napjában határozza meg, 
3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet a 2018. évi Búcsú lebonyolításával és a 

bevételt felajánlja a szervezet támogatására, 
4. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő jelen határozat 

1. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, 
5. felkéri a polgármestert, hogy 

a. intézkedjen arról, hogy a Búcsú idején a parkolás a Csokonai Általános Iskola 
füves részén a jobb és baloldalon történjen, 

b. intézkedjen arról, hogy a Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok a 
rendezvényről az esetleges zajhatások miatt legyenek értesítve. 

Határidő: 2018. május 27. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről: Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.) 
képviseli Pálffy Károly polgármester (a továbbiakban mint támogató) 
 
másrészről Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület (székhelye: 2060 Bicske, Kerecsendi 
Kiss Márton utca 2. adószáma: 19820088-2-07, számlaszáma: 11736020-20019976, képviseli: 
Tessely Zoltán elnök továbbiakban: támogatott) között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 
 
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzata  – a ../2018. (…….) 
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. 
 
2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatott  az 1./ pontban megjelölt célok költségeiről az 
Önkormányzat felé legkésőbb 2019. március 31-ig köteles írásos és  – a számlák eredeti 
példányának bemutatását követően a hitelesített számlamásolatok csatolásával – pénzügyi 
beszámolót készíteni, elszámolni. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „ A számla összege 
kizárólag az ../2018. (…...) sz. Kt. határozat pályázati támogatás elszámolásához került 
felhasználásra.” A támogatási forrás elszámolásánál csak azok a támogatási időszakot terhelő 
költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és 
teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási 
határidő végéig megtörténik. A támogatott kötelezően nyilatkozik arról, hogy a támogatást 
kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használta fel, az elszámolás tételeinek 
bizonylatait más pályázat elszámolásánál nem használta fel. A felhasználás során a hatályos 
számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jár el. 
 
3./ A támogatott, ha a megállapodásban vállalt kötelezettségét nem, vagy rendeltetésének 
nem megfelelően, illetve csak részben teljesíti, határidőre nem számol el, akkor részben 
vagy egészben történő visszafizetési kötelezettség terheli. A támogató felszólítást követő 8 
napon belül a támogatott a támogató OTP Banknál vezetett 11736020-15727048 számú 
költségvetési elszámolási számlára köteles a visszautalást teljesíteni. A tárgyévre 
jóváhagyott önkormányzati támogatása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az előző 
évi elszámolás teljes körűen nem történik meg. A támogatott tudomásul veszi, hogy az 
előző évi elszámolási elutasítása/elmulasztása esetén a pályázati eljárásból 3 évig 
kizárásra kerül.  
 
4./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a szerződés 
megkötéséhez szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. 
 
5./ A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizze. 
 
6./ Ezen megállapodás 2018 évre érvényes. 
 
7./ A támogatott vállalja, hogy honlapján, rendezvényein rendszeresen közzéteszi, hogy 
támogatója a Bicske Város Önkormányzata. 
 



8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati 
támogatásáról szóló önkormányzat rendeletre vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
9./ Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. (4 eredeti példányban készült: 2 pld. 
támogató, 2 pld. támogatott). 
 
 
Bicske, 2018.  
 
 
 
 
Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület          Bicske Város  Önkormányzata 
             Tessely Zoltán                            Pálffy Károly 
                   elnök                                                                             polgármester 
                                                                             
                                                                                          
 
 
 
 
 
Ellenjegyzem: 
                           Fritz Gábor                                                           Molnár Enikő 
                                jegyző                                                    pénzügyi és költségvetési  
                                                                                                            irodavezető 
 
 
 
 
 
                        Petrik Péter 
                            ügyvéd 
 
 

 

 

 

 

 

   



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 

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

 

továbbá a Bicskei Gazdasági Szervezet (2060 Bicske, Kossuth u. 60-62.) képviseletében Nagy 
Attila igazgató (a továbbiakban: üzemeltető), 

 

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 …./2018. (…….) számú határozata 
alapján. 

1./ A megbízott vállalja Bicske, Nagy Károly tér (bicskei 2468/30 hrsz) piac részére elkerített 
földrész igénybe vételével az 5./ és 6./ pontban részletezett feltételekkel, 2018. május 27. 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 4. 
pontjában megjelölt határérték  - 55dB - betartásáról; 

 
 



2./ A megbízó köteles 

a.) biztosítani a búcsú megrendezésére a közterületet 
b.) napközben a meghatalmazottjával ellenőriztetni, hogy az árusok jogosultak-e az 

értékesítésre és betartják-e az előírásokat; 
c.) rendelkezésre bocsátani a hatályos – 2/2014. (I.17.) - 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 2018. május 25-én (pénteken) 1500 órától – 
2018. május 29-én (kedd) 1200 óráig biztosítja az alábbi feltételekkel: 

a) Május 25-én (péntek) 15 órától kezdődhet meg a mutatványosok települése a kijelölt 
területre. 

b) A mutatványosok kereskedők települése, valamint a rendezvény ideje alatt a Kisfaludy 
utca 21-25-27 lakótömb parkolóinak, garázsainak megközelítését folyamatosan 
biztosítani kell a lakók részére. 

c) A Kisfaludy u. 23. lakótömb zöldterületét parkolás céljára nem lehet igénybe venni. 
d) A mutatványosok és vásározók a kijelölt területet elsősorban a piac területének 

főbejáratain közelíthetik meg. 
e) A Kisfaludy utca mindkét oldalán – a Kossuth utca – Batthyány utca közötti szakaszon 

-, továbbá a Nagy Károly u. – Sárközi-árok közötti szakaszán és a Nagy Károly téren – 
az ott lakók kivételével, a várakozás a rendezvény napjára ideiglenesen meg kell tiltani. 

f) Kijelölt parkolóhely a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Bicske, Szt. István u. 
42.) melletti zöldterület. A kijelölt parkolót a rendezvény megközelítését biztosító 
útvonalakon a Megbízott táblákkal jelöli. 

g) Az 1) pontban kijelölt területet a piac üzemeltetője adja át a Megbízott képviselőjének 
az átadásról készült jegyzőkönyv alapján. A rendezvényt követően Megbízott az 
üzemeltetőnek adja át az átvételkori állapotban a területet. Üzemeltető jogosult a 
rendezvény ideje alatt a terület használatát, állagát ellenőrizni. 

h) A területben, illetve annak infrastruktúrájában keletkezett kárt Megbízott köteles 
kijavítani, vagy a javítás költségét megtéríteni az Üzemeltető részére. 



i) Amennyiben az Üzemeltető közüzemi szolgáltatást – villany, víz, szennyvízcsatorna, 
hulladék – biztosít a Megbízott részére, úgy annak költségeivel Felek egymás között 
számolnak el.  

6/   

a.) A rendezvény megtartására 2018. május 27-én (vasárnap) 8-21 óra között van lehetőség. 

b.) Május 26-án (szombat) 1000 órától 1600 óráig próbaüzem végezhető, zeneszolgáltatás nélkül. 

c.) 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, 2018.  

 

 

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

Tessely Zoltán Pálffy Károly 
elnök polgármester 

megbízott megbízó 
 

 

………………………………….. 
Nagy Attila 

igazgató 
üzemeltető 

 
 
 
jegyzői ellenjegyzés: 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 
ügyvéd:  
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