
 
ELŐTERJESZTÉS 

 
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

 
1. előterjesztés száma: 22/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Schulman Izabella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: határozati javaslat 
 2. melléklet: jelentkezési lap 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
A korábbi évek hagyományához híven a képviselő-testület az idei évben is meghirdeti a „Bicske 
a virágzó város” pályázatot a település virágosítása, szebbé tétele céljából. 
A pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 

• kertes házak előtti közterület, 
• tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 
• utcaközösségek, 
• egyéb közterület, 
• balkonok.  
 

Javaslom, hogy a jelentkezési lap az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, személyesen a 
honlapon és a Bicskei Újságban is elérhető lesz. A pályázat meghirdetését ismételten nevezési 
díj befizetése nélkül javaslom meghirdetni. 
Az ünnepélyes díjátadót korábbi hagyományoknak megfelelően a Szent Mihály napi 
rendezvényen kívánjuk megtartani. 
Kérem, hogy a pályázatok elbírálására Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tagot, Sulyokné 
Guba Judit képviselő asszonyt, Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő asszonyt, Döme Lászlóné 
bizottsági tagot, Szabó Attila intézményvezető urat és a Kertbarátok Egyesület részéről delegált 
Lukács Róbertet és Berta Pálnét kérje fel a képviselő-testület. 
 
Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Bicskei Virágözön - virágvásár 
rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják meg a növényeket, 
olyan formában, hogy a másik 50%-ot az önkormányzat téríti meg az eladók részére. A 
kedvezmény igénybevételének feltétele a jelentkezési lap (vagy annak fénymásolata) 
bemutatása. 
Egyben felkérjük a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy az idei évben 
is vegyenek részt a település virágosításában. 



 
A költségeket az önkormányzat a 2022. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére biztosítja 
keret jelleggel 300.000,- Ft összegben. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztésben foglaltakat! 

Bicske, 2022. április 20. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Bálint Istvánné 
  polgármester 

 
 

1. melléklet az 22/2022. előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó 
Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy 

1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 
• kertes házak előtti közterület, 
• tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 
• utcaközösségek, 
• egyéb közterület,  
• közterületre néző balkonok  

2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását. 
3. A pályázatok elbírálására 2022. augusztus 5-ig felkéri: 

• Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tagot, 
• Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt, 
• Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő asszonyt, 
• Döme Lászlóné bizottsági tagot, 
• Szabó Attila intézményvezető urat, 
• Lukács Róbertet a Bicskei Kertbarátok részéről, 
• Berta Pálnét a Bicskei Kertbarátok részéről 

4. A jelentkezési határidő: 2022. június 15. 
5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu 

oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható: 
• Bicskei Polgármesteri Hivatal 
• Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében. 

http://www.bicske.hu/


6. A jutalmazás: 10.000,- Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz. 
alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le. 

7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen. 
8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság 

következő számában közzéteszi. 
9. A költségeket az önkormányzat a 2022. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére 

biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben. 
10.  Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a. Bicskei Virágözön - 

virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják 
meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére. 

11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy idei évben is 
vegyenek részt a település virágosításában. 

 
Határidő:  2022.09.30. 
Felelős:  polgármester 
 

 

http://www.bicske.hu/


 

 

A pályázó neve: …………………………………………………………………. 

 

Lakcíme: ……………………………………………………………………….... 

 

telefon száma: …………………………………………………………………… 

 

email címe: ………………………………………………………………………. 

 

A terület megnevezése ahol a virágosítást végzi és fenntartja: 

 

…………………………………………………………………………………… 

(kertes ház előtti közterület, intézmények díszítése, stb.) 

 

A Zsűrizés, fényképezés célszerű ideje: 

 

…………………………………………………………………………………… 

/a pályázó jelezze, tekintettel a nővények eltérő virágzási idejét/ 
 

 

 

  PÁLYÁZATI ADATLAP a „BICSKE A VIRÁGZÓ VÁROS” 

település szépítő versenyre 
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Typewritten Text
Sorszám:_________Dátum: 2022._________

ischulman
Typewritten Text
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