
 
Előterjesztés 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2017. (I. 26.) számú határozatával 

pályázatot írt ki a településen működő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek 

támogatására. A kiírt pályázatra 24 pályázat érkezett a benyújtási határidőben. A Magyar 

Vöröskereszt határidőn túl küldte be pályázatát, amiről szóban tájékoztattak határidőn belül, csak 

adminisztratív problémáik léptek fel. A négy kiemelt szervezet, a Biatorbágy és Környéke 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Biatorbágyi Viadukt SE is benyújtotta éves programját és 

költségvetését. 

A képviselő-testület a civil szervezetek részére kiírt pályázati lehetőségen túlmenően 2017-ben külön 

megállapodás keretében, a fenntartó szervezeteiken keresztül támogatni kívánja az alábbi művészeti 

csoportokat a művészeti vezetés személyi feltételeinek biztosítása céljából:  

a) Biatorbágyi Népdalkör  

b) Pászti Miklós Vegyeskar  

c) Szakály Mátyás Férfikórus  

d) Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar  

e) Füzes Néptáncegyüttes  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményét tartalmazó 

pályázati javaslat alapján hozza meg döntését a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi 

támogatásáról. 

Biatorbágy, 2017. március 16. 

Tisztelettel:  

 

 

 

Tálas-Tamássy Richárd s.k. 

képviselő 

 
anyagot összeállította: Tóth Tamás, Ihászné Pálfi Katalin, Tálas Tamássy Richárd 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2017. (III. 30.) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő 2016. évi 
támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. a 21/2017.(I.26.) számú határozatával pályázatot írt ki a helyben működő civil 

szervezetek támogatására, 

2. a civil szervezetek 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint 

bírálja el: 

CIVIL SZERVEZETEK  
     2017.évi  
 Aranyalma 
M.M.E   locsoló bál    
   húsvéti tojásfestés    
   kézműves foglalkozás    
   majális, anyagköltség    
   összesen    
 Arts Műhely   évzáró gála színpadi 

kellék    

  
 évzáró gála 
hangszerelés, zenei 
szerk.  

  

   karácsonyi gála 
kellékek, díszletek    

   hangszerelés, zenei 
szerk.    

   nyári táborok 
étkeztetés    

   zenevágás, 
szerkesztés    

   jelmezkölcsönzés    
   összesen    
 BIA-VERITAS   Pünkösdi nyitott pincék    
   eszközök    
   területrendezés, 

kertészeti munkák    
   faluház padok bérlése    
   étkezési hozzájárulás    
   hirdető táblák    
   buszköltség    
   vendégelőadók    
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   eszközbeszerzés    
   Márton napi pincetúra    

  
 Eszközök ( 
evőeszközök, tányér, 
pohár)  

  

   buszköltség    
   eszközök (poharak, 

kancsók)    

  

 borverseny, bírák, 
vendéglátás, 
borkorcsolyák, 
meghívók, eszközök, 
ajándékok  

  

   összesen    
 Biai Szent 
Anna  

 zarándoklat, 
buszköltség    

   összesen    
 Nebuló 
Alapítvány  

 Tanévkezdő Forgatag ( 
belépő)    

   Magyarságunk 
megvalósítása, előadás    

   összesen    
 Biatorbágy 
Közműv.   húsvéti kézműves fogl    
 Alapítvány   adventi kézműves fogl    
   eszközök    
   összesen    

 BÖME   térségi versmondó 
találkozó    

   zsűri    
   könyvjutalom    
   emléklap    
   költészet napja    
   összesen    
 Ifj. Fúvós és 
Füzes   karácsonyi gála    

   salzburg utiköltség    
   szüreti rendezvény    
   összesen    
 
Hagyományőrző 
Egy.  

 rajzpályázat    

   fúvós és tánctalálk.    
   összesen    
 Fatsani Wing 
Chun   versenyeztetés    

   házibajnokság    
   összesen    

 Vöröskereszt   donormegbecsülés 
(véradás)    
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   3 napos képzés    
   helyi klub működésére    
   háziverseny    
   területi eü verseny    
   összesen    
 Ohmüllner M. 
Alap.   gyerektábor    

   szkóla    
   zarándoklat    
   összesen    
 Örökmozgó 
Alap.   ovis közlekedési nap    

   madárles megóvása    

   gyerekprogram, 
utazási költség    

   összesen    

 Pászti Miklós 
Alap.   Pászti Napok    

   felkészítő táb. Gánt    
   fellépő ruhák    
 Népdalkör   Biatorbágyi találk.    
   hangszer karbantart.    
   vendégszereplés    
   összesen    

 Peca-tó SHE   Bia Kupa horgászv.    

   gyermek horgásztáb.    
   összesen    
 Pro 
Hungaricum   Benta Kupa    

   kaszálás    
   jurta bérlés    
   céltáblák    
   meghívók, plakátok    
   oklevelek érmek    
   ebéd, vendéglátás    
   sátor, pad bérlés    
   orvosi ügyelet    

   zárórendezvény harci 
zenei bemutató    

   összesen    

 Szakály Mátyás 
Kórus  

 zongora kísérő, 
operaénekes    

   lemezfelvételek    
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   vendégfellépők    
   adminisztráció    
   összesen    

 Tájvédő Kör  
 családi fasor gond. 
/karók, táblák, kaszálás, 
bozótírtás)  

  

   Madarak és fák napja    

   Pannon tenger 
kirándulás, előadói díj    

   összesen    
 Táltos SE   táltos kupa    
   bírók    
   ebéd frissítő    
   díjazás    

   egyéb (gázpalack, 
tányér, evőeszköz)    

   összesen    
 Turwaller 
Stammtisch  

 zarándoklat a 
nemzetiségi héten    

   ünnepi közgyűlés 
bortúra    

   II. ifjúsági stammtisch 
bál    

   adventi gyertyagyújtás    
   összesen    
 Biai 
Református 
Alap.  

 nyári bejáros tábor    

   ifjúsági tábor    
   összesen    
 Székely Kör      
   rajzpályázat eszköz    
   díjazás    
   húsvéti készülődés, 

tojás    
   eszköz, kellék    
   díjazás    

   székelynap eszközök 
kellékek    

   dologi kiadások    
   meghívottak    
   tábor Erdélyben,     
   utazás    
   összesen    

 Lovas Baráti 
Kör  

 Biatorbágyi Lovas 
Játékok ( kupák, érmek, 
bírók, pályaépítő díj, 
akadály bérlés)  
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 Hat Lépés 
Egyesület   Ovis sport nap    

   perec, müzli szelet    
   üdítő    
   hangosítás    
   légvár    
   sporteszköz bérlés    
   összesen    

 Dr. Vass Miklós 
Alapítvány      

   összesen    
 

3. a pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) két részletben történik. Az első részlet 

kifizetése 2017. április 24-ig, a második részlet kifizetése – lehetőség szerint - 2017. június 30-

áig, de legkésőbb szeptember 30-ig történik, 

4. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésükre. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a Pénzügyi Osztály 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2017. (III. 30.) határozata 

A Biatorbágy területén működő civil szervezetek együttműködési megállapodás 
alapján történő 2017. évi támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. az egyedi elbírálást igénylő, kiemelt társadalmi szervezetek részére az alábbiak 

szerint nyújt támogatást 2017-ban: 

 

Szervezet neve 
Támogatás 

összege 

Biatorbágy és Környéke 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

 

Biatorbágy Polgárőrség és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete 

 

Viadukt Sportegyesület Biatorbágy  

Összesen  

 

2. a támogatás keretében elnyert pénzösszeg átutalása, kifizetése két részletben, 2016. 

április 24-ig, illetve június 30-áig történik. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a Pénzügyi Osztály 

 

  

 



CIVIL SZERVEZETEK
2015. évi

Aranyalma M.M.E szüreti bál 100 000
locsoló bál 100 000
húsvéti tojásfestés 40 000
kézműves foglalkozás 60 000
majális, anyagköltség
összesen 300 000

Arts Műhely 0
évzáró gála színpadi kellék
évzáró gála hangszerelés, zenei szerk.
karácsonyi gála kellékek, díszletek
hangszerelés, zenei szerk.
nyári táborok étkeztetés
zenevágás, szerkesztés
jelmezkölcsönzés
összesen 0

BIA-VERITAS Madarak-Fák-Pincék 30 000
Pünkösdi nyitott pincék 150 000
eszközök
területrendezés, kertészeti munkák
faluház padok bérlése
étkezési hozzájárulás
hirdető táblák
buszköltség
vendégelőadók
eszközbeszerzés
Márton napi pincetúra 100 000

Eszközök ( evőeszközök, tányér, pohár)

buszköltség
eszközök (poharak, kancsók)
Bor-vidék túra
borverseny, bírák, vendéglátás, 
borkorcsolyák, meghívók, eszközök, 
ajándékok
összesen 280 000

Biai Szent Anna zarándoklat, buszköltség 200 000
kirándulás 200 000
összesen 400 000

Nebuló Alapítvány Tanévkezdő Forgatag ( belépő) 0
Együtt a Föld Napján 0
Magyarságunk megvalósítása, előadás 0
összesen

Biatorbágy Közműv. húsvéti kézműves fogl 0
Alapítvány adventi kézműves fogl 0

eszközök 0
összesen

BÖME térségi versmondó találkozó 225 000
zsűri



könyvjutalom
emléklap
költészet napja
összesen 225 000

Fotóklub keretek, paszpartuk 120 000
összesen 120 000

Ifj. Fúvós és Füzes tavaszi koncert 100 000
Füzes és Barátai 200 000
karácsonyi gála 200 000
Svábok Világtalálk.
salzburg utiköltség
szüreti rendezvény
összesen 500 000

Hagyományőrző Egy. szüreti felvonulás 0
rajzpályázat 130 000
fúvós és tánctalálk. 220 000
összesen 350 000

Fatsani Wing Chun versenyeztetés 160 000
házibajnokság előzőben
összesen 160 000

Vöröskereszt donormegbecsülés (véradás) 50 000
elsősegély tanfolyam 30 000
3 napos képzés 100 000
helyi klub működésére
háziverseny
területi eü verseny 65 000
összesen 245 000

Ohmüllner M. Alap. gyerektábor 40 000
szkóla 70 000
zarándoklat 120 000
adventi vásár 20 000
összesen 250 000

Örökmozgó Alap. ovis közlekedési nap 100 000
szervezési költségek 400 000
madárles megóvása 100 000
gyerekprogram, utazási költség
összesen 600 000

Pászti Miklós Alap. Pászti Napok 180 000
10 új egyenruha 35 000
2 adventi koncert 140 000
vendégszereplés
Sérült fiatalok konc. 0
felkészítő táb. Gánt
kottatartók
fellépő ruhák

Népdalkör Pünkösdi találkozó 60 000
Dunavarsányi találk. 50 000
Biatorbágyi találk. 100 000
hangszer karbantart. 35 000
vendégszereplés



összesen 600 000
Peca-tó SHE Bia Kupa horgászv. 50 000

gát megerősítés 0
testvérvárosi halászlé 0
gyermek horgásztáb. 100 000
összesen 150 000

Pro Hungaricum Benta Kupa 200 000
kaszálás
jurta bérlés
céltáblák
meghívók, plakátok
oklevelek érmek
ebéd, vendéglátás
sátor, pad bérlés
orvosi ügyelet
zárórendezvény harci zenei bemutató
interaktív tört.óra
összesen 200 000

Szakály Mátyás Kórus emlékkoncert 150 000
buszköltség, Abasár, katonadal fesztivál 0
prágai kórustalálkozó 410 000
minősítő hangverseny 0
zongora kísérő, operaénekes
decemberi kórustal.
lemezfelvételek
vendégfellépők
adminisztráció
összesen 560 000

Tájvédő Kör családi fasor gond. /karók, táblák, 
kaszálás, bozótírtás) 200 000

Madarak és fák napja 120 000
Pannon tenger kirándulás, előadói díj
összesen 320 000

Táltos SE táltos kupa
bírók
ebéd frissítő
díjazás
egyéb (gázpalack, tányér, evőeszköz)
összesen

Turwaller Stammtisch zarándoklat a nemzetiségi héten 100 000
német nemz. Hét 100 000
ünnepi közgyűlés bortúra 70 000
vendégszereplés 100 000
Kisparti ausztriai fellépése
I. ifjúsági stammtisch bál
adventi gyertyagyújtás
összesen 370 000

Biai Református Alap. nyári bejáros tábor 125 000
ifjúsági tábor 125 000
összesen 250 000



Székely Kör
rajzpályázat eszköz
díjazás
húsvéti készülődés, tojás
eszköz, kellék
díjazás
székelynap eszközök kellékek
dologi kiadások
meghívottak
tábor Erdélyben, 
utazás
összesen

Lovas Baráti Kör
Biatorbágyi Lovas Játékok ( kupák, 
érmek, bírók, pályaépítő díj, akadály 
bérlés)

Hat Lépés Egyesület Ovis sport nap
perec, müzli szelet
üdítő
hangosítás
légvár
sporteszköz bérlés
összesen

Dr. Vass Miklós Alapítvány
összesen

CIVILEK ÖSSZESEN 5 880 000

Mozgáskorlátozottak gyógyfürdők, karácsonyi ünnepség 350 000
empátia nap
összesen 350 000

Önkéntes Tűzoltó továbbképzések, gyakorlatok
járművek fenntartása
új eszközök beszerzése
működési költségek, kommunikáció
6 db légzőkészülék 
protokoll költség
telefon és posta 
egyéb bevetési ruha
összesen 1 500 000

Polgárőrség gépjárművek fenntartása
gépjármű vásárlás
bűnmegelőzési klub működtetése
bűnmegelőzési iroda fenntartása
kommunikációs költségek
új technikai eszközök beszerzése
összesen 4 100 000

KIEMELT SZERVEZETEK



Viadukt SE
eredeti költségek+kosárlabda 
szakosztály beindítása+jégkorong 
szakosztály

17 300 000

összesen 17 300 000
KIEMELT ÖSSZESEN 23 250 000

Népdalkör 300 000
Pászti Miklós Vegyesk. 300 000
Szakály Mátyás kórus 300 000
Fúvószenekar 300 000
Füzes Néptáncegy. 300 000
TISZTELETDÍJ ÖSSZESEN 1 500 000

TÁMOGATÁSI KERET
EGYESÜLETEK
KIEMELT SZERVEZETEK
TISZTELETDÍJ

MŰVÉSZETI VEZETŐK TISZTELETDÍJA



ajánlott
2016. évi 2017.évi igényelt támogatás

100 000 0
100 000 100 000 100 000
100 000 0

100 000 100 000
100 000 100 000

300 000 300 000 300 000
200 000

80 000 80 000
80 000 0
80 000 80 000

100 000 0
120 000 0
60 000 0
80 000 80 000

200 000 600 000 240 000
0 0

400 000 400 000
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
60 000 60 000
50 000 50 000
50 000 50 000

140 000 140 000
40 000 40 000

100 000 0 100 000

40 000 40 000

40 000 40 000
20 000 20 000

100 000 0 0

100 000 100 000

600 000 600 000 600 000
250 000 250 000 250 000
200 000 0
450 000 250 000 250 000
140 000 155 000 155 000
330 000 0

0 335 500 335 500
470 000 490 500 490 500
70 000 60 000 60 000

180 000 170 000 170 000
100 000 90 000 90 000
350 000 320 000 320 000
180 000

70 000 70 000



70 000 70 000
20 000 20 000

150 000 140 000 140 000
330 000 300 000 300 000
200 000 0 0
200 000 0 0

0
400 000
100 000 100 000 100 000
100 000

200 000 200 000
300 000 300 000

600 000 600 000 600 000
0

160 000 160 000
241 000 277 000
401 000 437 000 437 000
300 000 300 000
200 000 300 000
500 000 600 000 600 000

50 000 80 000 80 000
30 000 0 0

100 000 100 000 100 000
50 000 0
30 000 30 000

120 000 100 000 100 000
300 000 360 000 310 000

40 000 50 000 40 000
120 000 120 000 120 000
120 000 130 000 120 000

0
280 000 300 000 280 000
100 000 200 000 100 000
400 000
100 000 137 000 100 000

263 000 400 000
600 000 600 000 600 000
180 000 180 000 180 000

0
0

60 000
0

115 000 115 000 115 000
70 000

130 000 130 000
50 000
50 000
40 000 40 000 40 000
35 000 35 000 35 000

100 000 100 000



600 000 600 000 600 000
100 000 100 000 70 000

0
0

200 000 300 000 100 000
300 000 400 000 170 000
170 000

20 000 0
40 000 40 000
15 000 15 000
15 000 15 000
40 000 40 000
45 000 0
20 000 20 000
30 000 30 000

140 000 140 000
70 000

240 000 365 000 300 000

90 000

280 000 240 000 240 000
50 000

180 000 280 000 280 000
65 000 65 000
15 000 15 000

600 000 600 000 600 000

350 000 350 000 350 000

120 000 70 000 70 000
50 000 50 000

470 000 470 000 470 000
100 000

50 000 50 000
50 000 20 000
80 000 80 000
20 000 0

100 000 200 000 150 000
180 000 300 000 180 000

0
180 000 350 000 180 000

0
90 000

150 000 180 000 180 000
180 000 60 000

600 000 1 010 000 600 000
150 000 200 000 150 000
150 000 200 000 150 000
300 000 400 000 300 000



0 100 000
30 000 30 000
70 000 70 000
10 000 10 000
10 000 10 000
20 000 20 000
60 000 60 000
60 000 60 000
30 000 30 000

147 000 147 000
63 000 63 000

500 000 600 000

0 600 000 600 000

600 000 600 000

30 000 30 000
20 000 20 000

8 000 8 000
60 000 60 000
32 000 32 000

150 000 150 000
600 000
600 000 0

8 791 000 11 652 500 9 867 500

350 000 995 000 400 000
250 000 954 000 200 000
600 000 1 949 000 600 000
620 000 670 000 500 000
380 000 540 000 290 000
750 000 750 000 0
110 000 41 000

3 000 000 1 000 000
200 000 0
110 000 0

0 1 150 000 385 000
1 860 000 6 420 000 2 216 000
3 000 000 1 700 000 1 800 000

0 3 500 000 0
500 000 600 000 600 000

1 650 000 1 900 000 1 800 000
370 000

800 000 800 000
5 520 000 8 500 000 5 000 000

 



14 000 000 14 000 000 14 000 000

14 000 000 14 000 000 14 000 000
21 980 000 30 869 000 21 816 000

300 000 300 000 360 000
300 000 300 000 360 000
300 000 400 000 360 000
300 000 300 000 360 000
300 000 300 000 360 000

1 500 000 1 600 000 1 800 000

47 990 000 45 500 000
8 691 000 11 192 500 9 867 500

21 980 000 30 869 000 21 816 000
1 500 000 1 600 000 1 800 000

összesen 43 661 500 33 483 500
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pÁlyÁzerl ADATLAp

A BlAToRBÁevoru nnúxöpó cwtl szERvEzETEK zotz. Évl rÁmoclrÁsÁu xlínr
pÁlyÁzlrgoz

n pRlvnzÓ SZERVEZET Álrnl2016-BAN ELNYERT rÁrrlocnrÁs 401.000 Ft

n pÁlyÁzó szERvEzEr Álrnl2017-BEN tcÉNyrlr rÁruocnrÁs 437.000 Ft

KijeIentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázatifeltételeket
megismertem és elfogadom.Hozzáiárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati
ellenőrzéséhez

TiTy,fftlryf#T,q3

n pÁlyÁzó SzERvEzET

. NEVE Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület

. SZÉKHELYE 205'l Biatorbágy József A. u,36,

. HONLAPJA

. SzÁtvtLlvezet ő pÉt tzt rurÉzrrr K&H Zrt.

. BANKSáMLASáMA 1 0403208-50526749-55901 008

.nnószÁmn 1 8681 756-1 _1 3

. ELNoKE tvezrtőlt dr.csizmadia Gabriella
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NYlLATKOZAT

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 20'17. évi támogatására kiírt pályázaton

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szőló 20a7. évi GL)fiXl. törvény 14, §-a
alapján.

1. pnrvÁzÓADATAI

2. NYILATKOZAT

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2OO7 , évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben
érintettség, összeférhetetlenség

f fenn áll.

x nem áll fenn.

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körúlmények leírása:

Nyilatkozom, hogy közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2OO7 , évi CLXXX|, törvény
rendelkezéseinek eleget tetlem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése
érdékében.

Kelt: Biatorbágy, 2a17. február 26,
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Az Egyesület céljának, tevékenységének rövid ismertetése

Az Egyesület célja a Biatorbágyi kulturális örökség kutatása. az emlékek összegyűjtése.

A község és környéke népszokásainak, hagyományainak felelevenítése, rendezvények

keretében való terj esztése.

Biatorbágyon élő és elhunyt nagyjaink munkájának gyűjtése, ápolása.

A faluban működött kézműves mesterségek emlékeinek gyűjtése és kiállításának szervezése.

Családkutatás keretébetl a származásí igazolő dokumentumok megőrzése.

Lakóhelyünk építészeti értékeinek megőrzése és az új fejlesztéseknek a környezeti

harmóniába illőségének vizsgálata.

Az Egyesület szoros kapcsolatot épít ki az Önkormányzattal, megtalálva a közös érdekeket és

feladatokat.
Igyekszünk minél jobb és szélesebb kapcsolatok kiépítésére a városban működő

szervezetekkel.

Biatorbá gyi H a gyom ány őrző Egyesü let

2017 . évi munkaterve

jan. 6-tól Karácsonyfák és betlehem bontása

febr. 3. pé. Taggyűlés, Nősember Bál megbeszélése

febr.18.szo. Nősember Bál

febr.26. vas. Kitelepítésiévforduló, koszorúzás

ápr.2t. pé. Taggyűlés

ápr. 29, szo. Májusfaállítás, óvodások részére rajzpályázat kihirdetése

május L3./2O szo Tavaszi kirándulás

május 19, p. Óvodás rajzok elbírá|ása

május 28. vas. Májusfadöntés, rajzpá|yázat díjazása

jún.16 . p, Taggyűlés- Testvérvárosi Napok megbeszélése

névnaposok" születésnaposok köszöntése 2.%. év

jún. 23-25.p-v. Testvéruárosi Napok

-------------Nyári szü net

szept.l5, p. Éves közgyűlés, vezetőségváIasztás



okt. 8. vas. Fúvószenekari- és Tánctalálkozó

dec. 1. p. Évzárótaggyűlés,születésnaposok-névnaposok köszöntése

dec.8 csüt. /9. Karácsonyfák és betlehem állítás

Kirándulást tervezünk múzeumok, vátak. kastélyok megtekintésére.

Félévenként köszöntjük névnaposainkat illetve a kerek évfordulós születésnapos

tagtársainkat.

Az Önkorményzat és a társszervezetek rendezvényein részt veszünk, amennyiben szükséges

azok lebonyolításában is segítünk.



Bevételek:

2016. évi maradvány

tagdíj bevétel

rendezvények várható bevétele

o Nősember Bál

o Testvétvárosi Napok

vállalkozói támogatás

összesen:

A2017. évi költségvetés tervezete

32.000 Ft

20.000 Ft

125.000 Ft

110.000 Ft

30.000 Ft

285.000 Ft

Kiadások:

kirándulás támogatása 135.000 Ft

rajzversenyjutalmazása 160.000 Ft

nyomtatvány, posta 42.000 Ft

Fúvószenekari -és Tánctalálkozó 320.000 Ft

rendezvényekszervezése.lebonyolítása 65.000 Ft

Összesen: 722,000 Ft

A fent jelentkező költségvetési hiányra kérjük a 437.000 Ft Önkormanyzatitámogatást.



Az igényelt támogatásbőIz}I7. évben szeretnénk a következő rendezvényeket

megrendezni:

1. Fúvószenekari és Tánctalálkozó

Egyesületünk életében a 2a17-es év kiemelkedő jelentőségű, mivel idén a
Biatorbág,,i Hagyományőrző Egyesület alapításának a 2a. évfordulóját
ünnepeljük!
Ennek jegyében szeretetnénk a Fúvószenekari és Tánctalálkozőt- szám szerint a
Xll-diket- megrendezni.

Minden évben nagyon sikeres ez a rcndezvényünk. Szeretnénk ezt abagyom{ín}.t
tovább folytatni, és az idén is hasonló színvonalas rendezvényt létehozni.
Feladatunk a műsor megszervezése, a fellépők utaztatása és megvendégeiése
valamint a rcndezv ény lebonyolítása.

2. Rajzpályázat eredménvhirdetése . vendéglátás

A 2017-es év ennek az eseménynek az életében is kiemelkedő lesz, mivel ez az év

már a 15-dik, amikor egyesületünk a helyi óvodákat támogatja.

Sok évre visszamenően egyesületünk a Nősember-bál bevételéből a heiyi óvodákat
rqzeszközökkel, játékokkal támogatla. A májusfa állításkor meghirdetett
ralzpáIyazatra készített ,, kis műalkotásokból" a leg|obbakat a májusfa döntésével
egybekötött iinnepség keretén belül díjazzuk, valamint a Faluhéu aulájában ki is
állítjuk őket, hogy a szülők, nagyszülők és minden érdeklődő kedvükre
gyönyörködhessenek bennük, és lehessenek büszkék kis csemetejükre.
Ilyenkor a résztvevő gyerekeket zsíros kenyérrel, üdítővel, a felnőtteket borral is
kínáliuk.

Az óvodás okralzpályazatának díjazására az Önkormányzatitámogatáson felül minden évben

sajátpénzt is felhasználunk, hogy az eddigi színvonalat fenntartsuk, sőt vaiamelyest emeljük

is. Szeretnénk továbbbra is a gyerekek és az óvó nénik munkáját méltóképpen értékelni,

mivel szélmítatakránk. Közel 600 óvodásról van sző.Ezet felül egyesületünk minden

tagánakkülön is szívügye ez az esemény, mivel szinte valamennyien kötődiink az ővodáYÁoz
gyermekeink, unokáink révén.

A Biatorbágyi Hagyomány&ző Egyesület 2016-ban 241.000 Ft Önkormányzatl támogatást

kapott a Fúvószenekari és Tánctalálkozó megrendezésére, 160.000 Ft-ot pedig arajzpá|yázat

dijazására.

A támogatás felhasználásáról szóló elszám olást az Önkormányzat felé rendben benyújtottuk.



Beszámoló a 2016. évi tevékenységről

Egyesületünka2016. évi tevékenységét a Közgyűlés által elfogadott éves rendezvénynaptár

szerint végezte.

o A hagyományos Nősember bál
o kitelepítési évfordulós megemlékezés a patakparton, koszorúzás az Emléktáblánál.
o Májusfa állítás-döntés. Rajzpályázat eredmónyhirdetése. Nagyon sok óvodás vett részt

a p ály ázaton, a r ajzok minő sé ge évrő l évre e gyre j obb.

o A Testvérvárosi Napok keretén belül tevőleges részvétel: felvonulás, sátor

állítás,vendéglátás.
o kirándulás 1 napos: komarom és kömyéke
o Fúvószenekari és Tánctalálkozó
. Évzárő egyesületi értékelés, ürrnepi vacsora, születés-és névnapos tagtársak

köszöntése.
o karácsonyfa állítás a Fő utcai óvoda előtt és a szentharomság téren. A város

karácsonyának ünnepélyesebbé tételéhez az eddigi évekhez hasonlóan két fát

állítottunk. A díszeket az óvodások készítették.

o Betlehem állítás a hároq királyokkal. Továbbra is nagy siker, rengeteg gyerek jött

látogatni a sziileikkel.

Külön szeretnénk megköszönni az Önkormányzat segítségét a megrongálódott
betlehem felújításáért és felállításáért. A bábok fejét és rul,Ázatát egyesületünk tagiai
segítségével felújítottuk , kijavítottuk" így összességében ismét méltóképpen lehetett
része a betlehem a város karácsonyi diszbe felöltöztetett Főterének.

Mint a felsoroltakból is látható, egyesületünk aktív életet élt az elmúlt évben is.

Rendezvényeinken nagyon sokan vettek részt, nem csak a város lakói, hanem akömyező
települések lakosai közül is. Örvendetes dolog, hogy a lakóparkból is egyre több fiatal jön.

Rendszeresen részt vettünk aFablház és az Önkormányzat által szervezett előadásokon,

kiállításokon, ünnepségeken is.



Kij elentem, hogy egyesületünknek köaartozása nincs.

Mivel egyesületünk nem közhasznú társaság. az 1 Yo igénybevételére nem jogosult.

Más forrásból, mint az Önkormányzati támogatás, egyesületünk nem részesült.

A jogszabályoknak megfelelően egyesületiink módosította az alapszabályát. A Budapest

Környéki Törvényszék által elfogadott alapszabáIyunkat valamint az erről szőlő végzést

csatolom.

Egyesiiletiinknek új számlavezető bankja és új számlaszétma lett, melyet az adatlapban már

eszerint szerepeltettem.

Mindezeket figyelembe véve kérem a tisztelt Képviselő- Testiiletet, hogy pályazatunkat

érdemben számunkra kedvező módon bírá§ák el.

Biatorbágy,20I] . február 26.

Tisáelettel:

xT§ffi
/ t"---------)

dr. csiznradia Gabriella

elnök



Budapest Környéki Törvényszék
47.Pk.60.067 .l1998l29.

vEGZÉS

A Budapest Körrryéki Törr,ényszék a Biatorbágyi Hagyományőrző Társaság (nyilvántartási
szálna: 13-02-0002489. székhelye: 2051 Biatorbágy" .Iózsef A. Ll. 36.) civil szervezet
nyilvántartási ügyében megállapítja" hogy a?,016, július 6. napján meghozott - r'áltozások
átvezetését elrerrdeiő 28, sorszátnii végzése 2016. decemtrer 28. napján .jogerÖre
emelkedett.

Budapest, 2017 .január 04.

dr. Kis Teréz s.k.
bírósági titkár

,\ kiaclmánr hiteJéü};

Székely
írnok

A másolat az eredetivel
*inJ.nO"n megegyezik

ryp*ffi##fuF { a------'
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Az eryesiiltí nwe és jogi{Ilfoa

t.1. Azeryesüel a Polgmi Töwenykönyvól vóló 2013. evi V törvary a]ryján mi;kidŐ, alryítok es a tagsag

*to** közossege. Az eg,esüet a tagok közőq taős, alrygabáíyban firedrá,ííoziot céljárak fotyaMos

meglalosíksra lfusíldl nyilr,ffiott us§aggal rqidelkezó jogi gffilely1,

1z Azeg,esüe politikai ttx,á<ar@a sem közrcttgrü sgn köndre ran ö§td, pfltdől fliggeÜq azoktól

ar5agi trimog*is rrern fogad el, es mk* nern árrog{a Orszígg^ilesi kép['iselői es önkornrarryzati

rámáasonjekiltd ngn á]ít á lgn árcgeL

13. Aze5,esiletrreve: BbtorüiryiHagronúnyőr:níE§,€§ül€{

1.4. Az eryesüet s#l*rel}€ : 2051 Bbúorlxígr, Jó^efAüih u3ó.

15 Az egyesLilet aíapíüísi é\€ 19íB

L Azeryesiil*cája:

2.1. M,qryesüld az alryttokes a tagsag arúorónr körcsege, Bidoftag/ es kö:rl,ete laÍfualis öroksegarcl,

kaúahs4 @lása es igne*dese.

22 Bidfibasi fuítégdi fontráinab Uuginaq jetteg*essesm< meghtása u Ű es aalakínsa keíÜÓ

epulddcret ezor forrrnk alka]rrdutos€áuk beínrídása-

x. riixo*ag,, gS kcxny&árek lakó es háv# bíffiinak es azok kömy,d<#< sz#bé táel#< el@Ítésre
javmlalckkidolgoása

24.'Blaffig m ktirnyá<árek nepmolcásina| }raryorrr.ányainak felelevedttre és 4]orá§a, na*zr'CIry'd<

szgvelk.
25. Bidorfuíg.oneskömy&areltrrnltesélőrngdainkmurtíaiaukg/tlitese,@liim.ruidszmezese.
2.6. Bi*orfufufon es kömy&en fobtdoü rugy'^^-onár1,os kézntn,es m@ek ernlá<eirrek lartdasa €s

,*g" A j.lo,bg muköő va]lalkozasok bemrúakomarrak es a varm hagrorrrarryar}rcz való

illes&edesffi 
"tto.gtt 

... DJak odaítélese es adfu , mirt Bidubagr .VórakomÓZÉnÉ§EDfi. Bifrortng}'

Kultfuqiffi Dll, Bidorfoigr Spor€ldeett DJ. DJak a]ryEsa

3.

Az egi,esiiief úel,ékcrrysége

3..1Ázes,ef{ildt€ld(etry§€áa elokrrryvalósíÉsa#kébm fejtiki.:AzeryesÜd vol$StesaibOtaműkjdesi

teíiiletán tfftó*odó terrrévaes vernélyek es jogi g§rrclyd< részgijkek Az eryesiild politilci €vá<arYsegd sem

köneflenü sern kiianetve rrern fo§tat, gswgzáepetdől fliggdl€n es arclcnk aryagi emogatast n€íTt §tljt Az

e§,'esilevez*órerveirreküeseinyfuárrosaicAze$,mi;laéljainryr,alódúsaádek&mte\'éko§,§€áelfuegitő,
koordirlíló, uayqjlter,&orl.segáf€jt ki. Az egt-esiile z e§,esiildi cél nreg\,alÓ§ÍkÍsáál kÖzveÜenÜ tissrefiiggő

er;7da§1tevekaryeg l,€zesge:osp$}t, íry e élból garóasáétevd<enlreg$ fol},tdhá. Az e$'esiilet l''ag'orrm

Ú!*x-"r.gr"i"tt*r-luffialhalia, r,aryornt rron ouluja fel agjai köziü, es a Ugok Észáe nl'a#get rrm
jLűdhd"

32, Ajogi vffirely reg€re teljesítffdö vagyan@árulások

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik

Aűrymfuly



32. Áz egresíiH @iai eHse eldd<&m €rtkniil<iú*i l'ryáIlqpodádcd lőhd fiinfu o15al rrlás vavemd,
ardy zq,esiíHdjairratrrrqat0***mköa€í§iköffi \{állal

3.3. Az ryexita aijal elffie ád*&ffi kry]trDt @ ]ű a h:r.lli *1kffifuyffial e a kömlek

örrkorrrwr5zdaival.

3.4. kgveÁ a trgok közöűi kaecsolMűst, ffixjy§€sgl §úiü es tovffia a tev,ekarysegéirez viikseges

infonnáciokd, tdnivalól<d, iffiHdeket

3.5. Kiáilít rwfuvmyd{eí, es kiálíasroír

3,6. Ma§ hasonló tfléken}§€ű E".,,esüdekkei l<rycsoldot ttr| es eg,iiűrntködik a közris feladaok gerr,'ezesébm,

kiüteluesé ol, lebon1olftásabarr

3,7.,Mry:e*letceljaieifueld€ké,benánogeá$r,-dretigary{re. pIytvM,pÉnyémokonvddrcsa

4. Azelsoirg7l,rez*otagrazelrroksegelsőtagjaiíEkreve: F{4iruk Jónef elnöh Molrá'IstvanelrrOklrelY'eües,

Én -,e. rrUor elnöt<sgi tae Aneég Mati,ö elrnksgi ag

5. Az eryesiildövidít#rreve: BTIE

6. Az eryesüe,tidegernryelvtiehrev*: nirrcs

7. .azrysiil*tagiai

7.1. Azepyesijletbg§agaonkenteswgal4ialazelőáeköornre$*rorctélokád€kébenkÖzisalter'&ery4<dő

"*s,u, 
áiffieorgásági \aagiaorvagcx1 lqelryed*, illdol€g fuíó,*od6i engdéll1ei

rcn&lktzó,** *ugi* an e"tgr rnag,anwfíT6},ekbő1 tel,ődrk &gE, mla feltOellel, lory a kÖZÜ§ek

*,akorlásaólr*,,14.m*tehilw4fikrálaljakazeg,.esiil*iugsagptjaokotelezcttxgekteliesítesd,valamint
az eryestiletköuslűese an<anrusalamegaliryí§a
az egresuret *ina* *ra agia í,rasbeli jar,as]dot tehd a vezdosegrrek i{ ug felvdel€íe. Az qi tag felveteláól a

tozgn*estl*osgavazlssatüirrtajavadanyilvanmrrrgvimása*ánTagmgivigonyakkorjönldgarrrrkora
tozg/iil€s azq wfelvdelá eg,{rangtiag megwlffi, es z Ü tag erogaea az eg"esiiH airyszabat"vat, a

belepesi nyild<o,áot aláírta es a agd{ ú.bufrzffie,

7 z Aze§esüet ugiává o§tnr sm, rély ( torrresretes Mflnéty, j€i vfíne}y, j€ günáyi§eggel rgrr rerdelkezó

o-"."rtl nlri,ut, aki, iútve arrel} nPlaí<ozk a belffi szan&láól , elfog{ia az eg'esiilet €a €ait a

l&sítő oi.i,a au6,in az e$,esrllet agiait tedrclő kötelezdbryek teliesítffi lTállalja e akind< (arrelYrek) a

bel€pesi kerelírreól az elrökseg kúoz

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik
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8.1. A tagsági jogviszony megszűnik

a) atagkilépésével;

b) atagsági jogviszony egyesület áitali felmorrdásával;

c) atagkizárásál,al;

d1 ataghalálár,al vagy jogutód nélktili megszűnésével.

8.2. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez irúézett írásbeli nyilatkozattal

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

8.3. A tagsági jogviszony felmondással srúnik nreg, Ita az alapszabáIy a tagságot

t-eltételekhéz köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági

jogviszony,t ívrmincnapos határidő vel írásban felmondhati a.

8.4. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt,

8.5. A tag kizárása

8.5,1.A tagnak jogs zabáilyt, az egyesület alapszabályát vagy közg$ilési határozatát

súlyosan rragy ismefulten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagY

egyesiileti siórv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási e§árást fol1,tathat Le,ha az

alapszabály a ti sáes sé ge s elj árást bi zto s ító s zab ály okat me ghatár ozta.

8.5.2.Atagk)zárásátkimondőhatároz-atot itásbake11 íbgtalni és indokolással kell ellátni; az

indokolásnak tartalmaznia kell akizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonYÍtékokat, továbbá

a jogorvoslati lehetőségről való tájékoáatást. A kizáró hatarozatot a taggal kÖzÖlni keil.

8.5.3.Az alapszabá|y akizátó határozat ellen fellebbezési lelretóséget biztosíthat. ebben az

esetben azalapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbírálÓ

egyesületi szervröl.

9. Atag jopi@jogálLfola

9.1,. Az eg;,esül st tagsa jogosult az egl,esiilet ter,ékenységóben résá r,enni.

9.2. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,

9.3. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor

gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi.

9.4. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők,

,A r*ásclat ira ererjctiv*l
n'xindeni,en rrreg*gyezik



9.5. A tagok _ a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nenr

felelnek.

9.ó. A ag joemutt a kö4pűaen rfu verirri, gavud.iogit s€kololfil. a közg^jles ffidárck ffi€felelŐüi

felgólalnl, kffi<et fetterx]L javciaokat es észer,,eteld<d teíxd.A közs/íil§en uav-Úat" az qp"estilet

hármelytiusegaeváadraó.,amarrrl,ibenatörvetrlóerrf€lattfeltáeldű€kmedelel

10. Atagokkötdezettegei

1 0. 1 Áz eg, esiilet tagia köteles az alryMabal}fom m€rahozoü tagl kö{elezffi€ek €liesíte§erc. Az egl,esiild Wa
nern v,evé}yedfui zeg,esiilc difuaknÉg},aló§íÉsátes az eg.esüetter,á<errysegd.Az eryestildtagiaköteies

kgiüú,fr?ful,kötelesbfutari u,alryMlyffidelkezésitesaköagltíl§vaianintazelrxikseg WvÁrit-

llázeryesiile{ vpwqÉe

11.1. A közg/űes: a köarytils az eryesiild tagiaiból all A köZs/ttles az q§.esüle l€íöbb dontdroó wre. Az
eg.,esí jlglqöbbvervanekrrregrre"-e*köZ§űes
1 1.2, A közgyűlés évente legalább egy alkalommal tilésezik.

1 02. A közgíliles háasküébe taíOzik

a) az alapszabály módosítása;
b) azegyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c ) a v ezető ti sztségvisel ó me gvál as ztása, vis szahír,ása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló _ ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

.í) a vezető tisztségviselő feletti murrkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető

tisáségviselő az egyesülettel munkaviszonyban ál1;

g) az o|yan szerződés megkötésének jór,áhagyása, amelyet az egyesi,ilet saját tagjár'a1,

vezető ti sztsé gviselój ével vagy ezek hazzátattozój ával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kár'térítési

igények érvényesítéséről való döntés;

1 dontes mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe

utal.

10.3 A közglnilést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kikiildÖtt

meglrívóval, elsódlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható
móáon. Írásbeli igazo|hatő módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy

tértivevényes küldeménykérrt, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus

tértivevérry),
A közgyűlési meghívó :.rrtalmazza az egyesület ner,ét. székhelyét, a közgy'tílés helYét,

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább

oiyan részletezettséggel kell rögziteni, lrogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjrrkat

á mági;lai na eredetivsJ
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kialakíthassák. A meghír,ónak tartalmanúa kell továbbá a közgYÚlés

batározatképtelensége esetére a megismételt közgyrilés helyszínét és időpontját, és az

arra történő felhívást, hogy a megismételt közgl.tíiés az eredeti napirendi pontok

tekintetében a megjelentek számára tekintet néikül hatátozatképes lesz.

A közgyiilési meghír,ót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra ke]] hozrri-

A közgyílési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon beltil a tagok

és az egyesület szervei az elnökségtő1 a napirend kiegószítését kérhetik, a kiegéSzítéS

indokolásár.al, A napirend kiegészitésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. z\z

elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelerrrnek helfi adhat. Döntését.

tol,ábbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak

meghozatalátőI számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a rrapirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet

eiutasítia, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a

szabályszerúen nem közölt napirenden szereplő kérclésben csak akkor hozhatÓ l'ntározaí.

ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden n€m szereplő kérdés

me gtárgyal ásához egyhangúlag hozzáj árulnak.

fi1 Az elnökség köteles a közgytilést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések

megtétele cé1_|ából. ha
a.l az egyesület vagyona az esedókes tartozásokat nem fedezi;

b.l azegyesiilet előrelátlratólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor te§esíteni;

vagy
c,/ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűtésen a tagok kötelesek az összehívásra

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesÜlet

megszüntetéséról dönteni.

11. A kirz,g"íih lratámzad<erres€g, üinúfui rtndje

11.1. Aközgyűlés lratározatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviseiő

,ruruiárru jogosult résit vesz, A határozatképességet minden határozathozatalnál

vizsgálni kell.

11.2. A közgyúlés megnyitását követóen elsődlegesen meg kell állapítani a

határozaiképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra

jogosuit tagok rrárnát.A közglúIés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű

izóttibbseggel. nyílt szavazással megválasztja a ievezető elnök személyét, továbbá a

jegyzőkönyr,wezető és két jegyzőkönyr, 111"1"sítő személyét. r'alamint szükség esetén a

két fci s szav azatszámlál ó bizottságot.

11.3, A közgyűlésról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a iegyzőkönyrwezetó és a két

jegyzőÉnyv hitelesítő ír, alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határazatok sorszámát, a

döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők

számar árly át (ha lehetséges, személyét).

1i.4. A tagok határazatukat ahatározatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok

s rrrá*i:lat :i7 |"lcd<}íiY.]l
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többségévelhozzékmeg. A tag kizárólag személyesen szavazhat, képviselŐ Útján nem.A

hatín ozat me gliozatal akor nem szav azhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terlrére másfajta eiőnyben részesít;

b1 akivel a határozat szerint szerződést kell kotni;
c) aki ellen ahatélrozat alapjánperl kell jnditani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben. aki az egyesüietnek nem tagia;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel ttibbségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áii; va8}'

.í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésberr.

11,5, A közgyűlés hatérozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában -
egyszerú szótöbbséggel, n1,,ílt szavazássaIhozza.Az egyesület alapszabályának módosi-
tásához a jelen 1évő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott hatátozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szőló közgy'Úlési

döntéshez aszavazatijoggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel lrozon ha-

tátozata szükséges.

12.Ahatárnratokköd6e

12.1. A közgyűlési határozatokat alevezető elnök aközgyűIésen szóban kihirdeti és az Órintett

taglokk)al ahatározatmeghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolliató módon is

közli a hatátozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

13.Az abpvahí§ rcnddk€zÁ€i a megism&elt kiizgiiles td<inúdéberx

1 3. 1 . Megisrrroeh kö7grrrle* akkor lfu e[fuL ha a kö7g,tila rran hdfuozafl<épe§

i 3 2. Kiáólag az oedeti rreg!ílóbar rtigzild rryirendi pontck tagr,alluftk mry.

13.3AköZsóesa resarel-ők gxúó|ai§dlqrühsúfuüdqes,lraatáv,olmaadmjog!öv,efl<ezrcrryeitesa

m€i§Tetelt köZ§^rtes i@n!já es heffi a ryhívó fut:drlwm"

134. Azercddiközg,ttle§im€hívóbanaz e,detiköryűesrrryja:aleleöwehír,rriamqisndehküzg}Üe$.

13.5. ,\z ep.d;lanrás tp.miil#el való qs.,§ilmerő| gávaáffi1 és ftn,aaíbffi1 wk a}&arláaotnt ba

azon atagok töffi mirrt a fele réM i,,eg

*,ffini"ffi:ii'::",i



14. Az ryesiiletüs{nt€zí' e k€pvi§,ddi srervez&

Eh*rt§€ pcnziigridknőrzíbizofisás pérÉ{l6

14.1. Az üglvezetés megnevezése elnökség.

l4.7. Lz elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezetó szerve, amely dÖnt

mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály r.agy alapszabály nem utal a közgl'tiiés
kizárólagos hatáskörébe.

14.3. Azelnökség tagiait a közgyűlés választja 1 év határozott időtartamla.

Megszűnik a v ezető tisztségviselői megbízatás :

a.l a megbízás időtartamának lejárlával;
b.l visszahivással;
c.i lemondással;
d.l avezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e.i a vezető í_iszísógyise]ő cselek,i,őképességének a ter,ékenysége ellátásáboz szÜkséges

körben történő korlátozásával ;

f.l a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeferhetetlenségi ok

bekövetkeztéve1.

A vezető tisaségviselő megbízatásáról az egyesületllez cimzeff., az egyesÜlet másik

vezetőtisztségviÚlőjéhez intézettnyilatkozattal bármikor iemondhat. Ha a jogi szomély

működőképessége eit nregkívátja, a lenrondás az,űj vezető tisztségviselő kijelöléSével

uugy *"gu álasziásával. ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik

napon válik hatályossá,

14.4. yezető tiszlségviselő az a nagykorú személy lehet. akinek cse]ekr'ŐkéPességét a

tevékenység" 
"1latárálroz 

szükséges körben nem korlátozták, Ha a vezető tisztségviselŐ
jogi szernély, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető

iiúsegvlseioi feladatokat nevében ellátja,A vezető tisáségviselőkre vonatkozó

szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisáségviselŐ ügyvezetési

feladatait .r.*ély"*.r, köteles eliátni. Nem lehet vezető tisáségviselŐ &Z, akit

búrncselekmény elkövetése miatt jogerósen szabadságvesztés büntetésre Ítéltek. amíg a

büntetett elóélethez fílződő hátrányos következmények alÓl nem mentesült. Nem lehet

vezető tisztségviseló aki közügyektől eltiltó ítétet hatálya alatt á11 (Btk. 61,§ (2) bek. i)

pont). Nem iehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerÖsen eltiltottak,

Akit'r,aiamely íbglalkozástól jogerős bírói ítélettel eitiltottak, az eltiltás hatálya a|att az

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselŐje nem

lehet, Az eltiitást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető

tisáségvise|1ő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtŐl,

1§ Avezdfisq tagiainal{ űjffii§a

1 5, 1 Áveffiseg bgiai úlds #lkiil öhk be ti*egtikd, l{i& el feladeftd

Á rnásolat az eredetivel
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16 Az ehiilseg f#aúni d|iirrt6i rcndje

16.1 Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a

közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a.l az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekberr a döntések

meghozatala;
b./ a beszámolók előkészitése és azoknak a közgl,tilés eié terjesáése;
c,l az ér,es köitségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé teriesztése;

d.l az egyesiileti vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és beí-ektetésére vonatkozÓ,

a közgyülés hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és végrehajtásal
e.l aközgyttlés összehívása, atagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f.l az elnökség álta1 összehívoft közgyülés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h. l a tagság nyilvántarlása;
i.l azegyesület llatározatainak, szetvezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k.l az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak

bekövetkeáe esetén az e törr.ényben előírt intézkedések megtétele; és

|.l atagfelr,ételéről való döntés,
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabá|y a hatáskorébe utal

Az elnökség iiléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Lz
elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött

meglrívóval, elsódlegesen az egyesület széklrelyére hívja össze írásban, igazolható

módon. Írásbeli igazolható nródon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajránlott vagY

tértiver,ényes küldenrényként. továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére

történő kézbesítés azzai, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus

tér,tivevén_v),

Az elnökségi ülésre szóló meglrívó tartalmazza az egyesület nevét, széldtelyét, az

elnökségi üÉs helyét. idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a

meghívóban legalább olyan részletezettséggei kell rögzíteni" hog;i az elnökségi tagok

álláspontj ukat kial akíthassák.

Az elnökség haározatát _ az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában -
egyszeni szótobbséggel, nyílt szavazássalltozza. Az elnökségl'ntárazatképes, ha Ülésérr

a szavazatijogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két

elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangirlag hozlrató határozat,

A határozat meghozatalakor nem szavazltat az,

a) akit a hatirazat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személY

terhére nrásfaita előnyben részesít;

b) akivel altatátozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a|latéltozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartazója érdekelt a döntésben, aki az egyesiiletnek nem tagja:

e) aki a doniésben érdekelt más szervezette1 többségi befolyáson alapuló kapcsolatban

ál1; r,agy

.í) aki egyébkónt személyesen érdekelt a döntésben.

Á rnas.',J;tt ii {]r::,Jt trvr:l1:ir!1!'(.t-,:.r i) , ilr ,;r_ 
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17 . Az elnöksé ghaátozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a

hatátozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a

határozatok nak az e gyesület honlapj án történő kőzzétételéve l e gyidej űle g.

17.Az€htirkfebdahi

17.2 Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának

terjedelme általános. Az elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
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19.1 Az eg,esrrl*a az ehrök önalloanképviseii.
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S.sz. Dátum Megnevezés Hely Költség Összeg Ft
1 2017,04,03 Lemezfelvétel Faluház  technikusok 140 000            
2 2017,05,20 kőrustalálkozó Herceghalom busz  30 000              
3 2017,05,21 Bárdos Lajos emlékversenyy Faluház szervezés 10 000              
4 2017,06,03 Katona és bordalfesztivál Abasár busz  80 000              
5 2017,09, Kórustalálkozó Nagyegyháza busz  30 000              
6 2017,09, Lemezfelvétel Faluház technikusok 280 000            
7 2017,11,19 Kórustalálkozó Faluház reklám 10 000              
8 2017,11,19 Kórustalálkozó Faluház szervezés,eszköz,vendéglátás 150 000            
9 Weblap éves 2 100                

10 Adminisztráció (papír, posta, nyomtatás) 15 000              
11 Zongorakísérő 7 alkalommal 140 000            
12 Operaénekes 5 alkalommal 100 000            
13 Vendégfellépők 5 alkalommal 65 000              
14 Összesen 1 052 100         

 
15 Bevételek  
16 Tagdíj 24x3600 86 400              
17 Sóskúti támogatás 100 000            
18 1% támogatás 40 000              
19 Összesen: 226 400            

  
20 Pénz igény 825 700            

 
21 Karnagy tiszteletdíj 400 000            

 
 
 

2017 ÉVI KÖLTSÉGTERV

SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS 
www.szakalymatyasferfikorus..hu 

facebook.com/szakalymatyasferfikorus 
HAngveRSenYKÓRUS 2010,  FeSZTIvÁLKÓRUS 2015 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSRÓL 
 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, kórusunknak 
köztartozása nincs. 
 
 
Biatorbágy, 2017. február 26. 
 
 
Flámis Vilmos 
      elnök 
 

http://www.szakalymatyasferfikorus..hu/


 

       SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS 
www.szakalymatyasferfikorus..hu 

facebook.com/szakalymatyasferfikorus 
HAngveRSenYKÓRUS 2010,  FeSZTIvÁLKÓRUS 2015 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Az 1% és más forrás igénybevételről 
 
 

Kórusunk jogosult az 1% igénybevételére, amely 2016-ban 53 546,-Ft 
volt. 
A Sóskút önkormányzatától 100 000,-Ft támogatást kaptunk 
 
Biatorbágy, 2017. február. 26. 
 
 
Flámis Vilmos 
      elnök 
 

http://www.szakalymatyasferfikorus..hu/


       SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS 
www.szakalymatyasferfikorus..hu 

facebook.com/szakalymatyasferfikorus 
HAngveRSenYKÓRUS 2010,  FeSZTIvÁLKÓRUS 2015 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott Flámis Vilmos a Szakály Mátyás férfikórus elnöke kijelentem hogy a 
szervezet alapszabályában nem történt változás 
 
2017. február 26. 
 
 
 
Flámis Vilmos 
 

 

http://www.szakalymatyasferfikorus..hu/
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI 
TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 

 
 

 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Szakály Mátyás Férfikórus 

• SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy Baross G. u 1. 

• HONLAPJA Szakalymatyasferfikorus.hu 

• SZÁMLAVEZETŐ 
PÉNZINTÉZETE  OTP Bank Rt 

• BANKSZÁMLASZÁMA 11742111-16660768 

• ADÓSZÁMA 18692660-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Flámis Vilmos 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Flámis Vilmos 

• TELEFONSZÁMA +36-30-232-9360 

• ELEKTRONIKUS 
LEVÉLCÍME flamisv@gmail.com 

• POSTACÍME 2038 Sóskút Öreghegy 1502 

• NYILATKOZATA A 
SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

� Közhasznú szervezet 
X Nem közhasznú szervezet 

 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2016-BAN ELNYERT 
TÁMOGATÁS  

600 000,-Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS  + Karnagy tiszteletdíja 

800 000,-Ft 
400 000,-Ft 
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati 
feltételeket megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás 
felhasználásának önkormányzati ellenőrzéséhez 
 

 

Kelt: Biatorbágy, 2017.február. 26.   
 
 
  ..........................................................  
 a pályázó civil szervezet 
képviselője 
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TEREMHASZNÁLAT 2017-BEN 
 

Az alábbi táblázat pontos kitöltése nem csupán kötelező kelléke a biatorbágyi 
civilszervezetek éves támogatási pályázatának, hanem annak kitöltésével Önök 
nagyban segítik is a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjének és 
munkatársainak tervező-szervező munkáját, valamint a város éves program- és 
rendezvénynaptárjának teljessé tételét is. 
A) Alkalmi teremhasználat iránti igény: 

 JFMK  Közössé
gi ház 

Köny
vtár 

 Dátu
m¹ 

a rendezvény 
címe/ jellege 

Időtarta
m (óra) 

Nagytere
m 

Egyéb 
terem2   

1. Ápr. 
03 

lemezfelvétel 5 óra X    

2. Ápr. 
21 

Bárdos Lajos 
hangverseny 

5 óra X    

3. Szept 
hétfő 

lemezfelvétel 5óra X    

4. Nov. 
19. 

kóruskoncert 5 óra X    

5.        

6.        

 
¹ A tervezett időpont megjelölésével kérjük kitölteni akkor is, ha az időpont még 
nincs véglegesítve és visszaigazolva a JFMK részéről 
² Ide sorolandók a JFMK közösségi termei (kiállító terem, klubszoba, aula, stb.) 
a Nagyterem kivételével. 
 
 
A rendszeres (heti, havi) programok (ideértve a tornatermek sportcélú 
igénybevételét is) teremhasználói részére az igénybe vett terem, a program 
jellege, alkalmainak száma éves viszonylatban és az időtartam feltüntetését 
kérjük a B) pont alatt.    
 
Például: A JFMK kiállító termében,a gombfoci klub, 2017. január 1. és 
december 31. között, heti két alkalommal ( a nyári szünet kivételével) tehát  98 
alakalom/év gyakorisággal este 7-9 között tart foglalkozást, ami alkalmanként 2 
óra, így fog megjelenni a táblázatban: 
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Intézmény Terem Program Alkalom/év  
óra/alkalom 

JFMK kiállító 
terem gombfoci klub 98 2 

Ritsmann 
P. Ált. Isk. tornaterem ping-pong edzés 54 3 

 

B) Rendszeres teremhasználat iránti igény: 

Intézmény Terem Program Alkalom/év  
óra/alkalom 

JFMK 104 Kóruspróba 45 2x2 

     

     

 
 
 ………………………………………………………… 
 a pályázó civil szervezet képviselőjének aláírása 
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NYILATKOZAT 

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázaton 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a 
alapján. 

 
Tisztelt Pályázó! 
 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására benyújtott pályázatok a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá 
tartoznak, mivel Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetéséből Biatorbágy Képviselő-testülete 
pályázati eljárása során odaítélhető támogatásról van szó. A fent említett törvény 14. §-ában 
előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. 
Kérjük, szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és aláírva a pályázathoz mellékelni. A nyilatkozat 
csatolása nélkül a pályázat a 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! A kitöltéshez 
segítséget nyújt a nyilatkozat hátoldalán található tájékoztató. 

 
 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

Pályázó szervezet 
neve:                Szakály Mátyás Férfikórus ____________________________________________________________________  

székhelye:         2051  Biatorbágy  Baros  G  u  1 _______________________________________________________________  

képviselőjének neve:           Flámis  Vilmos ____________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma:          4.PK.60.125/2001/2001.04.25 _____________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve:    Pest Megyei Cégbíróság ______________________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben 
érintettség, összeférhetetlenség  
  fe n n  á ll. 
 X nem áll fenn. 

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

 _________________________________________________________________________________________  

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése 
érdekében. 
 
Kelt: Biatorbágy, 2017. február. 26  
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 
foglalt érintettségi és összeférhetetlenségi szabályokról1 

 
A törvény hatálya – az abban meghatározott kivételekkel - kiterjed az államháztartás alrendszereiből, 
az európai uniós forrásokból, a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az 
államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – számára odaítélt, természetben vagy 
pénzben juttatott támogatásokra. 
A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem pályázati úton 
odaítélt támogatásokra is, azzal, hogy a pályázat fogalma alatt a támogatás odaítélésére irányuló 
kérelmet, a pályázati eljárás fogalma alatt pedig a támogatási döntés előkészítését és meghozatalát 
kell érteni. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki – ha a támogatási 
döntést pályázati eljárásban hoznák – a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként. 
 
Összeférhetetlenség 
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban: 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek 
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó 
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
a civil szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
f) az a civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
azon szervezeti egysége, 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott 
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét az e célra szolgáló honlapon közzétették. 
 
Érintettség 
Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll; 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a 
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, 
a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi 
önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi 
államigazgatási szerv – kizárt közjogi tisztségviselők körébe nem tartozó - vezetője és helyettesei, a 
regionális fejlesztési tanács tagja); 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, 
valamint a testvér); 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság; 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-
c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője vagy a civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja 
köteles kezdeményezni e körülménynek a közzétételre szolgáló  honlapon történő közzétételét a 
pályázat benyújtásával egyidejűleg. 
Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt 
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon 
történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 
részesülhet 

 

                                                           
1 FIGYELEM! Jelen tájékoztató nem azonos a törvény szövegével, a törvény a fentieknél részletesebb 
szabályokat tartalmaz. A törvény teljes szövege megtalálható a www.magyarorszag.hu oldalon, a „Jogszabályok” 
menüpont alatt. 
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2017 ÉVI PROGRAM TERVEZET 
 

1. Január 13.              Évzáró kórusvacsora                        Közösségi Ház 
2. Február 4               Falu disznótora                                 fellépés 
3. Április 9.               Virágvasárnap Torbágy                    Fellépés 
4. Április 3.               Lemezfelvétel                                  Faluház 
5. Május 20               Kórustalálkozó                                 Herceghalom   
6. Május 21               Bárdos Lajos emlékhangverseny      Faluház  
7. Junius 3.                Katona és Bordalfesztivál                 Abasár 
8. Június  4                Kapusztnyik fesztivál                        Sóskút 
9. Június 16-18         Városünnep                                       Biatorbágy 
10. Szeptember         Kórushangverseny                            Nagyegyháza 
11. Szeptember         Lemezfelvétel                                   Faluház 
12. Október 23.        Nemzeti ünnep                                  Faluház 
13. November 19      Kórushangverseny                            Faluház 
14. December           Advent                                              Sóskút 
 
 
 
Biatorbágy 2017. február. 07. 

http://www.szakalymatyasferfikorus..hu/
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2017 ÉVI PÁLYÁZAT 
 
 

A Szákály Mátyás Férfikórus köszöni az Önkormányzat 2016 évi támogatását. 
Igyekeztünk a leggazdaságosabban felhasználni. Reméljük, hogy a város 
rendezvényein való 5 fellépés segítette a város ünnepeinek színvonalas 
megtartását. 
2017-ban a kórusnak jelentős rendezvényeken kell bizonyítania felkészültségét. 
Ebben az évben is elsődleges feladatunknak tekintjük a város rendezvényein 
való szereplést 
Lemezfelvételt szeretnénk készíteni a város ünnep, valamint készülve a kórus 
60. évfordulójára 
Az november folyamán szeretnénk egy koncertet szervezni nívós kórusok 
részvételével. 
Bár az igényelt támogatás magas de az alábbiak indokolják pályázatunkat. 
 A karnagy tiszteletdíja 10 éve 300 000,-Ft/év. Az elmúlt évek magas 
kórusminősítése kiváló munkájának köszönhető, javasoljuk a tiszteletdíj 
megemelését 400 000,-Ft/ év-re. 
A zongorakísérő, valamint az operaénekesnő alkalmanként 20 000,- Ft-ot kér.   
Értendő ez úgy, hogy mindketten részt vesznek a főpróbán is. Együttesen 
240 000,-Ft tiszteletdíjat jelent. A kórusművek döntő többsége zongorakísérettel 
adható elő. A színvonal érdekében több operaénekes szólókíséretével előadott 
művet megszólaltatunk. 
Jelentős költségeket okoz a meghívásokra történő buszos utazás, 3 alkalom140 
000,-ft-ot tesz ki. 
A lemezfelvétel folytatása 2 időpontban történik, a második rész Kovácsházi 
István  elfoglaltsága miatt csak szeptemberben valósulhat meg. A technikusok 
díja 280 000,-Ft. 
 
A Pályázattal az alábbi célokat kívánjuk megvalósítani: 
 
- Lemezfelvétel 
- Decemberi kóruskoncert 

http://www.szakalymatyasferfikorus..hu/


- Buszos utazás a meghívásokra 
-  Zongorakísérő és operaénekes tiszteletdíja 
 
Mellékeljük a 2017 évi költségtervet. 

 
 2017 ÉVI PROGRAM   

 
1. Január 13.              Évzáró kórusvacsora                        Közösségi Ház 
2. Február 4               Falu disznótora                                 fellépés 
3. Április 9.               Virágvasárnap Torbágy                    Fellépés 
4. Április 3.               Lemezfelvétel                                  Faluház 
5. Május 20               Kórustalálkozó                                 Herceghalom   
6. Május 21               Bárdos Lajos emlékhangverseny      Faluház  
7. Junius 3.                Katona és Bordalfesztivál                 Abasár 
8. Június  4                Kapusztnyik fesztivál                        Sóskút 
9. Június 16-18         Városünnep                                       Biatorbágy 
10. Szeptember         Kórushangverseny                            Nagyegyháza 
11. Szeptember         Lemezfelvétel                                   Faluház 
12. Október 23.        Nemzeti ünnep                                  Faluház 
13. November 19      Kórushangverseny                            Faluház 
14. December           Advent                                              Sóskút  
 
Igény szerint részt veszünk városi ünnepségeken: március 15, augusztus 20, 
október 23  
 
 
Biatorbágy, 2017. február. 26.  
 
 
 Flámis Vilmos 
      elnök 



 



 

 

 
 
 
 

SZÉKELY KULTURÁLIS EGYESÜLET 
BIATORBÁGY 

 

 
 
 

ALAPSZABÁLYA 
(a változásokkal egységes szerkezetben) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biatorbágy, 2015. március 20. 
 



 

 

ALAPSZABÁLY  
 
 
A Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt 
rendelkezések alapján az Alapszabályát módosítja, és az alábbiak szerint egységes 
szerkezetbe foglalja: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
A Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy (a továbbiakban: Egyesület) a tagok közös, tartós, 

az Alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítására létesített, önálló ügyintézői 

és képviselői szervvel és nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az Egyesület 

működési területe kiterjed Magyarország egész területére. Az Egyesület közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem 

nyújt. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 

 

 

I.1. Az Egyesület neve:  
 
Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy 

 
I.2. Az Egyesület székhelye:  
 
2051 Biatorbágy, Kinizsi u. 55.  

 
I.3. Az Egyesület jogállása: 
 
Az Egyesület önálló jogi személy. 
 
I.4. Az Egyesület időtartama: 
 
Az Egyesület határozatlan időtartamra alakult. 
 
I.5. Az  Egyesület céljai és tevékenysége 

 
Az Egyesület olyan társadalmi szervezet, amelynek célja: 
 

- a hagyományőrzés, az emberi kapcsolatok ápolása és fenntartása, az ifjúság 
hagyománytisztelő-, őrző felnevelésében való részvétel. 
 

- A székely nép történelme oly sok értéket teremtett a népművészet, irodalom, 
tudomány terén, ami büszkeséggel töltheti el mindazokat, akik székelynek vallják 
magukat. Ennek a kulturális örökségnek a feltárása, fenntartása, ápolása, a világgal 
történő megismertetése, valamint emellett továbbfejlesztése.  
 



 

 

- A Székelyföldön élő és a XX. század viharai által szétszórt és bárhol élő székelyek 
között a földrajzi távolságok ellenére is fenntartsa az összetartozás-, a székely öntudat 
érzését. 
 

- A magát székelyeknek tekintőket vagy a székelység felé érdeklődéssel fordulókat 
megismertesse a hagyományokkal, azok tiszteletére- és ápolására nevelje őket, e célú 
kezdeményezéseiket támogassa. 

 
Az Egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja: 

 

- kulturális tevékenység: a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a 

művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság 

életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, illetve a 

művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, 

önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a 

művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése 

 
- kulturális örökség megóvása: kulturális szolgáltatás, különösen, előadó-művészeti 

szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. 

 
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység: kulturális autonómiájának megerősítése 

érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok 

ellátásával történő támogatása, kapcsolattartása a közösség helyi nemzetiségi civil 

szervezetivel, szerveződéseivel, továbbá a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális 

javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése, nemzetiségi 

ügyek. 

 
- műemlékvédelem: nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele, az épített 

környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatok 

 
I.6. Az Egyesület felügyelete 
 
Az Egyesület feletti adóellenőrzést a székhelye szerinti illetékes adóhatóság, az 
államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény 
eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati 
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának 
ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet látja el. 
 

II. Fejezet 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
II.1. Az Egyesület tagja: 
 
Az Egyesület tagja lehet minden tizennegyedik életévét betöltött természetes személy, jogi 
személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akik, illetve amelyek 
belépési nyilatkozatukban kijelentik, hogy az Egyesület Alapszabályát megismerték, célját 
elfogadják és vállalják a tagsággal járó kötelezettségeket.  
 



 

 

A tag jogállása:  
Az Egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. 

A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. 

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.  

A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

 
II.2. Tagfelvétel: 
 
Az Egyesület megalakulását követően a tagfelvételről az Elnökség dönt. A tagfelvételi 
kérelem elutasító döntés ellen, a Közgyűlésnél lehet jogorvoslattal élni a tudomásra jutástól 
számított 30 napon belül. 
 
II.3. A tagok jogai:  
 

a.) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
b.) részt vehetnek és szavazhatnak a közgyűlésen 
c.) választhatnak, valamint Elnökségi tagnak, illetve Elnöknek választhatók a magyar 

állampolgárok, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási 
engedéllyel, letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárok, feltéve, 
hogy nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

d.) Az Egyesület bármely tisztségére választhatók, ha eleget tesznek a törvényben foglalt 

feltételeknek 

e.) a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehetnek 

f.) a közgyűlésen felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat és észrevételeket 

tehetnek 

g.) jogosultak igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait 

h.) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – tudomására 
jutástól számított harminc napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat 
megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a 
végrehajtást felfüggesztheti.  

 
II.4. A tagok kötelezettségei:  
 

a.) az Egyesület tevékenységében és az egyesület rendezvényein történő aktív részvétel, 
b.) az Alapszabály rendelkezéseinek, a közgyűlés határozatainak és az Egyesület más szervei 

által hozott határozatok betartása és tiszteletben tartása, 
c.) az Egyesület céljaihoz méltó magánélet, 
d.) a tagdíj rendszeres és pontos fizetése 
e.) az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az 

Egyesület tevékenységét 

 
II.5. A tagsági viszony megszűnése:  
 

a.) a tag kilépésével 

b.) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával 

c.) a tag kizárásával (törlésével) 

d.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 

 



 

 

A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület 

általi átvételének napján szűnik meg  

 

A tag kizárása (törlése): 
A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát sértő vagy az 

Egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi 

tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

legalább kétharmados szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki 

valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; 

így különösen, ha a egy évnél régebben lejárt esedékességű tagdíjat az elnökség írásbeli 

felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az 

Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 

 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni 

kell. Csak azt követően hozható meg a kizárásról határozat, hogy a határozattal érintett 

személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az 

enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 

 

A kizárt tag a sérelmesnek tartott, kizárást elrendelő határozat bírósági felülvizsgálatát attól 

az időponttól számított 30 napon belül kezdeményezheti, amikor a határozatról tudomást 

szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A kizárás tárgyában hozott 

határozat alapján, a jogorvoslatra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte után, a tag 

jogviszonya megszűnik.   

 
III. Fejezet 

Az Egyesület szervezete 
 
III.1. Az Egyesület szervezete 
 
Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, ügyintézői és képviseleti szerve az Elnökség. 
 

III.2. A Közgyűlés 
 
Az Egyesület legfelsőbb szerve, a tagok összessége, melyek a Közgyűlésen gyakorolják 
kollektív jogaikat.  
 

a.) A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha 
azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha a tagok egytizede azt ok és cél megjelölésével 
kívánja. A Közgyűlést az elnökség köteles összehívni. Az írásbeli meghívót a 
közgyűlés napját megelőzően 30 nappal korábban kell a tagokhoz, a fő támogatókhoz 
kiküldeni postai úton vagy elektronikus levél útján. A meghívónak tartalmaznia kell az 

Egyesület nevét és székhelyét, a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, és a 

Közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell 

feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 

álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót és a Közgyűlés határozatait a nyilvánosság 

érdekében a helyben szokásos módon (helyi sajtó, hirdetőtáblák) nyilvánosságra kell 



 

 

hozni. A Közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a Közgyűlés 
meghívójában szerepel. A Közgyűlést az Egyesület székhelyén vagy más helyszínen is 

meg lehet tartani. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az Egyesület 

tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. 

A Közgyűlést össze kell híni: 

- az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi 

- az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni 

- az Egyesület céljainak elérése veszélybe került 

- az Egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és cél megjelölésével kéri. 

 
b.) A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén a megjelentek számára való tekintet nélkül is 
határozatképesnek tekintendő a Közgyűlés, ha a határozatképtelenség miatt elmaradt 
Közgyűlés meghívójában szerepel az újabb, határozatképtelenség esetére összehívott 
közgyűlés időpontja és a távolmaradás jogkövetkezménye még akkor is, ha ez csak 
legfeljebb fél órával követi az előző időpontját. A megismételt közgyűlésen kizárólag 

az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg. A megismételt 

közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet 

összehívni. A megismételt közgyűlésen az Egyesületnek más egyesülettel való 

egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok 

több mint a fel részt vesz. 

 
c.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(1) az Alapszabály megállapítása és módosítása, mely a bejegyzésre jogosult bíróság 
elfogadó határozatával lép hatályba 

(2) az éves költségvetés meghatározása, módosítása 
(3) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 
meghatározott, az Elnök által elkészített éves, közhasznúsági mellékletet is 
tartalmazó beszámoló elfogadása 

(4) az Elnökség tagfelvétel megtagadó határozata elleni kérelem elbírálása, tag 
kizárása 

(5) az Egyesület jogi személy tagként történő részvétele más társadalmi szervezetben, 
valamint az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 
elhatározása 

(6) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása, visszahívása 
(7) döntés az elnökség javaslata alapján a tagdíj összegének és esedékességének 

megállapításáról 

(8) döntés az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezetésnek az Egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadásáról 

(9) az egyesület éves költségvetésének elfogadása 

(10) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll 

(11) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt  

(12) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más 

egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés  

(13) a végelszámoló kijelölése  

  



 

 

 
d.) A Közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza 

meg. Titkos szavazással dönt az Elnökség és az Elnök megválasztása, visszahívása és 
a tagságból való kizárás kérdésében. Ezen kérdésekben a jelölés, illetve a szavazás 
lebonyolítása érdekében a Közgyűlés esetenként jelölő, illetve szavazatszámláló 
bizottságot hoz létre. Szavazategyenlőség esetén ismételni kell a szavazást, ahol 
ismételt szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az elnökség tagját 

csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről 

egyszerre kell határozni. 

A Közgyűlés tisztségviselői: a levezető elnök, két jegyzőkönyv hitelesítő (akik egyúttal 

a szavazatszámlálók), és a jegyzőkönyvvezető. 

A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vezeti, mint levezető elnök.  

A jegyzőkönyv hitelesítőket (szavazatszámlálókat) a Közgyűlés az ülés elején, első 

napirendi pontjának keretében az általános szabályok szerint választja.  

A jegyzőkönyvet a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és ugyancsak a Közgyűlés 
által esetenként megbízott, két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A Közgyűlésen hozott 

határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti. 

Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból 

a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható. 

A Közgyűlés Határozatainak nyilvánosságra hozatala a helyben szokásos módon 

(helyi sajtó, hirdetőtáblák) történik. 

 
 

e.) Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

Az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező 

tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
f.) Az Egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet 

elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, közgyűlés esetén a levezető elnök és az 

egyesület két erre kijelölt tagja írja alá. Az elnökség és a közgyűlés döntéseit 

határozatba foglalja. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy 

az azokat tartalmazó jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 

A jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – 

tartalmaznia kell az üléseke elfogadott határozatok pontos szövegét. 

 
g.) A szavazati jog gyakorlásának feltétele az Egyesületi tagság és a Közgyűlésen a tag 

személyes jelenléte. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az 

(1) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület 

terhére másfajta előnyben részesít; 

(2) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

(3)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

(4)  akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja 

vagy alapítója; 



 

 

(5)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

(6)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

III.3. Az Elnökség 
 
Az egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökség 

tagjai. A vezető tisztségviselők megbízatása három évre szól. 

 

a.) Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik 

kizáró ok alá. Tagjai: 

- a közgyűlés által választott elnök 

- a közgyűlés által választott alelnök 

-  a közgyűlés által választott egy vagy több elnökégi tag 

 

Az elnökségi tagság megszűnése: 

- a tisztségről való lemondással. A kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a kilépést írásban, igazolható módon kell 

közölni az elnökkel 

- visszahívással 

- a határozott idő lejártával. Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének 

elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan 

megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási 

idejének hátralévő időtartamára szól 

- törvényben meghatározott ok bekövetkezte 

Az elnökség tagjai díjazásban nem részesülnek. 

 
 
b.) Az Elnökség feladatkörébe tartozik: 

(1) az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a 

Közgyűlés vagy az Elnök hatáskörébe 

(2) az Elnökség a törvényben és az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 

dönt saját működési, szervezeti felépítéséről 

(3) az elnökség határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz 

(4) az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza 

(5)Az elnökség ülését az Elnök hívja össze legalább negyedévente vagy ha az Elnökség 

legalább két tagja az ok és a cél megjelölésével kéri 

(6) az elnökség döntéseiről határozatot hoz 

(7) az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít 

 
c.) Az Elnök: 

Az Elnök az Egyesület és egyúttal az Elnökség Elnöke is. A Közgyűlés három év 
időtartamra választja. Elnökké az választható, aki a vezetőség tagjává is választható. 
Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli. Az Elnök jogosult és kötelezett az 
elnökségi ülés összehívására, azok levezetésére, az általuk hozott határozatok 
végrehajtására. Az Elnöknek az intézkedéseit a Közgyűlés vagy az Elnökség 

döntéseinek megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az Egyesület 

érdekeivel összhangban. Ha az Elnök megbízatása bármilyen okból megszűnik, az 

elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja. 

 



 

 

 Az Elnök feladatkörébe tartozik: 

(1) az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer - írásban igazolható módon 

- össze kell hívnia 

(2)  össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely 

az elnökség hatáskörébe tartozik 

(3) képviseli az egyesületet 

(4) kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol 

(5) kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait 

(6) vezeti az egyesület tagnyilvántartását 

(7) vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet 

(8) az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti 

 
d.) Visszahívás:  

A Közgyűlés az által megválasztott Elnökséget vagy annak egyes tagjait, ideértve az 
Elnököt is visszahívhatja,  ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes 

tevékenységet folytat és legalább az Egyesület tagjainak 10%-a a visszahívást írásban 
indítványozza. 
 

 
IV. Fejezet 

Az Egyesület gazdálkodása 
 
IV.1. Az Egyesület vagyona: 
 
Az Egyesület vagyona a Közgyűlés által évente meghatározott, tagok részéről fizetendő 
tagdíjból, magánszemélyek, jogi személyek és nem jogi személy szervezetek felajánlásából, 
hozzájárulásából, az államháztartás alrendszeréből kapott támogatással képződik. 
 
IV.2. Vagyoni felelősség: 
 
Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az 
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
IV.3. Gazdasági-vállalkozási tevékenység: 
 

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület a célja megvalósítása 

érdekében,nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. 

 
 
 

V. Fejezet 
Az Egyesület megszűnése 

 
V.1. Az Egyesület megszűnik, ha 
 
a Közgyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja, vagy a bíróság 
feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja 
Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 



 

 

 









A Székely Kulturális Egyesület – 2017 

(bemutatkozás) 
 

A hagyományőrzés, az emberi kapcsolatok ápolása és 

fenntartása, az ifjúság hagyománytisztelő-, őrző felnevelésében való részvétel. 
 

A székely nép történelme oly sok értéket teremtett a népművészet, irodalom, 

tudomány terén, ami büszkeséggel töltheti el mindazokat, akik székelynek 

vallják magukat. Ennek a kulturális örökségnek a feltárása, fenntartása, ápolása, 

a világgal történő megismertetése, valamint emellett továbbfejlesztése. 
 

Számunkra fontos, hogy a Székelyföldön élő, és a 20. század viharai által 

szétszórt, bárhol élő székelyek között a földrajzi távolságok ellenére is 

fenntartsuk az összetartozás, a székely öntudat érzését. 
 

A magát székelynek tekintőket, vagy a székelység felé érdeklődéssel fordulókat 

megismertesse a hagyományokkal, azok tiszteletére és ápolására nevelje őket, e 

célú kezdeményezéseiket támogassa. 
 

E gondolatok alapján alakult meg 1999-ben az Egyesület 
 

Az elmúlt években, az Egyesületben folyó élet és munka hol jobban, hol kissé 

ellaposodva folyt, de sok szép emlék és emlékezetes program történt. 2012-ben 

új vezetőség vette át az irányítást, és megpróbáltuk újjászervezni a kissé 

eltompult, ellustult Egyesület életét. 
 

Az Egyesület taglétszáma 2016 évben hivatalosan bejegyzett, az 76 fő. 

Igyekszünk növelni taglétszámunkat azokkal a programokkal, amelyeken meg 

tudjuk mutatni azokat a szokásokat, hagyományokat, hogy felkeltsük az 

érdeklődésüket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ilyen rendezvények voltak a múlt 

évben pl.: Falu disznótora, Testvérvárosi Napok, Húsvétolás a Faluházban, 

Faluházi szüreti mulatságok. 
 

Az Egyesületünk életében nagy élmény volt az Erdélyi kirándulás, melynek fő 

célja a Csiksomlyói zarándoklat volt, mely igazán nagyon szép és felemelő volt. 
 

Fontos esemény számunkra a minden évben megszervezett hagyományos 

Székelynap, mellyen a meghívott vendégekkel és a tagság hathatós 

részvételével felelevenítettük a csodás Székelyföld népművészetét, 

hagyományait.  

Számunkra fontos az összetartozás és az egészség is, ezért is támogatjuk a 

tagjainkból szerveződött futballcsapatunkat, akik, lelkesen vesznek részt minden 

megmozduláson. 
 

Az Egyesület 2017 évi célja, hogy még több taggal bővítsük létszámunkat, 

jobban és erősebben ápoljuk a kapcsolatainkat a Magyarországon belül működő 

és a határon túli szervezetekkel. 
 



HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A 

FALUHÁZBAN  

 

2017-04-15 
 

 

 

A tavasz legjelesebb ünnepét köszönthetjük április közepén. 

A hagyományos évkörben a húsvét az az ünnep, ahol leginkább ötvöződik a pogány 

tavaszköszöntő a zsidó keresztény ünnepkörrel. Talán ez az oka, hogy a néphagyományban is 

a húsvéthoz kapcsolódnak a legszínesebb és legsokoldalúbb szokások. Városi környezetben 

különösen fontos, hogy ezek a hagyományok ne vesszenek el. 

Ezért rendezzük meg közösen az Aranyalma Egyesülettel és a Nagycsaládosok Egyesületével 

ezt a programot. 

A húsvéthoz rengeteg népszokás, szimbólum kötődik, melyek eredete, jelentése mára részben 

múltba vész. 

A húsvét a gyerekek számára a hímes tojás, a bárány, a nyuszi és a csibe ünnepe. 

A kézműves foglalkozások, bemutatók és játékok legfogékonyabb közönsége közé a gyerekek 

tartoznak. Számukra olyan programokat célszerű szervezni, amely az életkoruknak és 

érdeklődésüknek megfelelő ügyességet igényel és leköti a figyelmüket. 
 

Húsvéti készülődés a Faluházban programjai: 
  1. rész:  Tojásfestés és kis ajándékkészítés – a Faluház termében 

  2. rész:  Népi és húsvéti játékok – a Faluház udvarán és aula 

  3. rész:  Kisállat simogató – a Faluház udvarán és aula 
 

I. rész: Tojásfestés és kis ajándékkészítés – a Faluház termében 

Az Aranyalma és a Nagycsaládosok Egyesületével összefogva szervezzük ezt az eseményt. 

A két Egyesület tőlünk anyagilag függetlenül szervezi ezt a programrészt. 

Támogatást tőlünk nem kértek. 

A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. A tojásfestés szokása, és 

a tojások díszítése az egész világon elterjedt. Különböző tojásfestési technikákkal szeretnénk 

megismertetni a gyerekeket, akár hagyományosabb, vagy kicsit modernebb eszközökkel 

 

II. rész: Népi és húsvéti gyerekjátékok az udvaron 

Szeretnénk, ha a gyerekek megismernének néhány régi gyerekjátékot, hogy ezek se vesszenek 

el. - Ilyennek lesznek pl.: Tojásgurítás; Tojáshordás kanálban; Húsvéti vers – locsoló 

versmondás; Tojásfa állítás Zsákba futás;régi népi játékok stb.. 
 

III. rész: Kisállat simogató – az udvaron 

Az egyesület tagjai és ismerősei, barátai által felajánlott és elhozott kisállatait szeretnénk a 

gyerekeknek bemutatni, ami a húsvétot jellemzi. Az állomány frissítésre szorul, ezért a helyi 

gazdáktól is szerzünk be kisállatokat. Ez a programunk időjárás függő. 

Így pl.: lesz kis nyuszi; kis csibe; tyúk; kis bárány; kis kecske stb.. 

 

Költségtervezet: 

   Beszerzés (tojás kb. 300 db)   10.000.- ft 

   Eszközök, kellékek    10.000.- ft 

   Díjazás      20.000.- ft 

   Összesen:      40.000.- ft 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

RAJZPÁLYÁZAT  2017 
 

 

A Székely Kulturális Egyesület által az elmúlt években kiírt rajzpályázat a 

biatorbágyi, az alistáli a gyergyóremetei, és a nagydobronyi általános iskolások 

körében – nagy sikert aratott. - 2017 évben is szeretnénk kiírni ismét. 

 

A pályázat témája:   „Védjük a Földet!” 
- Környezetvédelem – Te hogyan látod? – Mit tennél? - 

 
 

A jelentkező gyerekek rajzban fogalmazhatják meg, mit jelent számukra a környezetvédelem, 

mit tudnak tenni környezetünk védelme érdekében. 
 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A 

természeti környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges 

emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott 

természeti - környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete 

működésére. 
 

Környezetvédelem célja: az életfeltételek romlásának megakadályozása, a 

természeti értékek (a táj a növény- állatvilág) megőrzése. 
 

A rajzpályázat célja: Olyan alkotni vágyó és kreatív gyerekeknek ad teret, akik készek rá, 

hogy megmutathassák, mit jelent számukra a környezetvédelem 

(az egyén felelősségének tudatosítása, a környezettudatos gondolkodásra való nevelés a 

környezeti nevelés elősegítése.) 
 

A támogatást a pályázat szervezésére a nyertesek díjazására fordítanánk. 
 

 

Költségtervezet: 
 

eszközök:     30.000.- ft 

díjak, oklevelek:    70.000.- ft 
 

összesen:          100.000.- ft 
 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Néptánc tábor Erdélyben 

 

 

 

Mivel Gyergyóremete, Biatorbágy testvértelepülése, így a Székely napi fellépés 

után kis csoportunk meghívást kapott a táborba. 

VI. Gyergyói Tánc és – Zenetábor 

Gyergyóremete /Erdély; Hargita megye 

2017 augusztus 7 – 13. 

A táborban meghívott tánctanárok (helyi és Magyarországról), a néptánc oktatás 

különböző kezdő és haladó csoportokba zajlik. 

A táncoktatással párhuzamosan gyergyói népzene- és népdaloktatás is lesz, 

esténként táncházzal zárul a napi program. 

Gyergyói tánc- és zenetábor programjai is „átnyúlnak” a néptánc és 

népzeneoktatás határain. (meghívottak: Mesemondó, népdalénekes, 

néprajzkutató, népzenekutató.. stb.) 

 

A tánctáborba: 14 gyermek és 3 felnőtt kísérő venne részt. 

A szervezést az Egyesület intézi, felvettük a kapcsolatot a szervezőkkel: 

A táborozási díj:  10.500 – Ft/fő  (csak gyerekek vesznek részt) 

A tanfolyamra és az utazási költségekre szeretnénk támogatást kérni. 

A szállást és a fennmaradó költségeket az Egyesület biztosítja. 

 

Költségtervezet: 

  Táborozási díj (14x10.500)  147.000.- Ft 

  Utazási költség      63.000.- Ft 

  Összesen:     210.000.- Ft 

 



 

 

SZÉKELYNAP – 2017 

 Rohanó világunkban egyre kevesebb idő marad a hagyományok őrzésére, ápolására. A 

szellemi örökség alapja a sokszínű kultúra és az erdélyi székely identitás, melynek emlékei: a 

táncok, az őrzött, de ma már keveset használt népviseletek, a székely összetartozást elevenítő 

tárgyi emlékek és szokások. A kézműves hagyományok között megemlíthető a szövés, 

fafaragás, bőr- és agyagműves és fazekas tevékenységek is. 

 A jelenleg még fellelhető eszközök és használati tárgyak a tulajdonosok kihalásával 

elveszhetnek, ezáltal a vidéki örökség bemutatható emléktárgyai csökkennek. 

 A fiatal nemzedék egyre inkább az újdonságok felé nyitott, a régi kor hagyományait, tisztelet 

a kivételnek nem tartja érdemlegesnek. A déd- és nagyszülők tudásának élményszerű átadása 

jelenthet kulcsot e témában. 

 A hagyományok megőrzését célzó infrastrukturális fejlesztések eszközbeszerzések 

(hagyományos öltözékek, bútorok stb..), mellyel felkelthetők az emberek érdeklődése a régi 

szakmák, táncok világa iránt ezzel is segítve az értékek tovább élését. 
 

 Népszokások, népi mesterségek bemutatására, felhasználására, helyi művészeti értékekre 

alapozó rendezvény szervezése lenne – SZÉKELYNAP, - melyet 2017 szeptember 2-én 

szeretnénk megtartani. 
 

A rendezvény programjai: 

Kiállítások, bemutatók: Rajzpályázat kiállítása és eredményhirdetése a Faluházban. 

Népi hagyományok: 

- A szövés, fafaragás, fazekasság, agyagművesség, egy-egy jeles képviselőinek tárgyi 

bemutatói. 

- Könyvbemutató és dedikálás 

Természetesen az erdélyi gasztronómiát se felejtsük ki. (puliszka, flekken, mice, zakuszka, 

sőr, pálinka) 

Szeretnénk az Erdély táncos –zenésés mesei világát feleleveníteni, ezért a Faluházban a 

lakóhelyünkön és környékén működő, tánccsoportokat, népdalköröket meghívni, bevonni a 

fiatalokat egy előadás keretében. Természetesen az Egyesület által alakitott kis 

tánccsoportunk és a többi fellépővel kezdenénk a bemutatót. (tánc, zene, mese, ének stb..) 

  Hagyományteremtés, úgy érezzűk hogy sikerült, mivel 2017-ben immár a harmadik 

alkalommal rendeznénk meg Biatorbágyon a „Székely Batyus bál„-t. A környékbeli 

Székelykörök tagjainak és a testvérvárosokból érkező vendégek meghivásával is szeretnénk 

kapcsolatainkat kibőviteni. A bálon fellépők névsora még nem alakult ki, de olyanokat  

szeretnénk meghivni, akik magukkal hozták a szép erdélyi magyar nyelv ízét, távoli múltból 

eredő népszokásaikat, székely hagyományaikat, népdalaikat, táncaikat. A bálon a talpalávalót 

a gyergyóremetei Bakos József és zenekara szogáltatja. A bál programjában több féle játékos 

vetélkedők és természetesen tombola szerepel. Bizunk benne, hogy emlékezetes és 

hagyományteremtő esemény lesz. 
 

Költségtervezet:  Eszközök, kellékek:   60.000.- ft 

    Dologi kiadások:    60.000.- ft 

    Meghívottak:    30.000.- ft 

    Összesen:          150.000.- ft 
 



 

 

 



 

 

 



 

6. a; - b; nyilatkozatok 
 

 



 

6. c.; nyilatkozat 

 



 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 

Pályázat 2017 
 
 
 
 
 

Biatorbágyi Tájvédő Kör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.  
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/a. 
 

  
 

PP ÁÁ LL YY ÁÁ ZZ AA TT   22 00 11 77   
 
 
 
 
A pályázó szervezet adatai, a pályázat célja, az igényelt támogatás 

összege: 470.000 Ft 
 
Az egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör  

Címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. 

Telefonszáma: 20/454-5092 

Honlapunk címe: www.biatorbagy.org 

 
Az egyesület képviselője: Tüske Emil 

Címe: 2051 Biatorbágy, Arany János u. 1. 

Telefonszáma: 06-20-4545092 

 
Bírósági nyilvántartásba vétel: 

Tsz 609/89. 

 
Bankszámlaszáma: 

 
K & H Bank Zrt. 10403758-50526774-78771004 
 

Nyilatkozat 

Az egyesület az 1997. évi CLVI. Számú törvény értelmében közhasznú tevékenységet 

végez, jogosult az SZJA 1%-ra. 2016-ban egyesületünk 221.528,- Ft-ot kapott a felajánlott 

1%-ból. 

Az egyesületnek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nem áll fenn.  

A Családfasor karbantartására magánszemélyektől is kapunk adományt. 

 

        ………………………………………….. 

        Tüske Emil az egyesület elnöke  
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Az egyesület célja és feladatai 
 
Az egyesület általános célja a helyi természetvédelem, tájvédelem, 
hagyományőrzés érdekében való közös cselekvő fellépés. Ennek érdekében az egyesület 
a következő feladatokat látja el: 
 

• kutatás, ismeretterjesztés 
• kulturális örökség megóvása 
• környezetvédelem (tájban gondolkodás) 
• természetvédelem (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése, védelme) 

 
Az egyesület céljai elérése és feladatainak végrehajtása érdekében: 
 

• akciókat szervez a falu szépítéséért, táji és épített környezetünk védelméért 
• aktívan részt vesz a helyi környezet- és természetvédelemben 
• ismeretterjesztő tevékenységet folytat a helyi táj, természet és kulturális örökség 

védelmének népszerűsítéséért és a helyi feladatok jobb megértéséért 
• mozgósítja a helyi lakosságot, különösen a fiatalságot a település védelméért 
• tevékenyen részt vesz a széleskörű helyi madárvédelemben 
• elősegíti az igényes helyi építkezést, törekszik az építészeti aránytalanságok 

kiküszöbölésére 
• helytörténeti és helyi természetvédelmi kutatásokat folytat 
• cselekvően részt vesz a helyi kulturális örökség védelmében 
• részt vesz a helyi környezetvédelmi oktatásban és környezeti nevelésben 
• támogatja a helyi turizmus fejlődését 
• hozzájárul, hogy a településre újonnan költözők megismerjék a település értékeit 
• fellép a hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos gondok megoldásáért 
• vízminőség- és vízgyűjtővédelemmel foglalkozik 
• dokumentálja és nyilvánossá teszi a helyi értékeket és negatívumokat egyaránt 
• cselekvési területén együttműködik a helyi önkormányzattal, illetve kontrollálja 

annak munkáját 
• valamint együttműködik más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos 

szervezetekkel segítve egymás munkáját és erősítve hatékonyságát 
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A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2017. évi programtervezete 
 
A 2017-ben igényelt támogatási összeg megjelölése: 
 
A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2017-ben 470.000,- forint támogatást kér 
Biatorbágy Képviselő-testületétől városunk közös céljait szolgáló programjaihoz. 
 
Tervezett programok: 
 
• Márciusban: 
- Kirándulás a Víz Világnapja alkalmából,  
- Családfasor fáinak metszése, téli károk kezelése, a fasor megújítása 
- közgyűlés. 
• Áprilisban: 
- szemétszedés a Biatorbágyi Értéktár Bizottsággal együttműködve 
- kirándulás 
• Májusban: 
- Budavidék Zöldút kerékpáros túra. 
- Madarak és Fák napja alkalmából vetélkedő, előadás. 
• Júniusban: 
- Városünnepen Biatorbágy bemutatása a testvérvárosainknak a Bike egyesület és a 
Faluház közös szervezésében kerékpárral. 
- Családfasor gondozás szükség szerint.  
- Tematikus túra A Pannon-tenger kincsei témakörben, a Biatorbágyi Értéktár Bizottsággal 
együttműködve 
• Júliusban: 
- Családfasor gondozás szükség szerint. 
• Szeptember:  
-  kirándulás 
• Október:  
-  Családfasor karbantartások 
• November: 
- Családfasor rendezvény, téli karbantartások, ültetések. 
 
Folyamatos tevékenységek: 
 
• A Madár-forrás és környékének figyelemmel kísérése 
• Aktív részvétel az Biatorbágyi Értéktár Bizottságban, régi történetek, fotók, gyűjtése. 
• Civil szervezetekkel való még eredményesebb együttműködés. 
• Önkormányzattal való folyamatos kapcsolattartás, képviselet. 
• Honlap fejlesztés. www.biatorbagy.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biatorbagy.org/
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2017. évi programok költségvetés tervezete 
 
 Összes költség Önrész Kért önkormányzati 

támogatás 
Fasorkarbantartás 470 000 120 000 350 000 
Víz világnap 4 000  4 000 0 
Áprilisi takarítás 5 000 5 000 0 
Madarak és fák napja 120 000 50 000 70 000 
Pannon-tenger 
tematikus kirándulás 

55 000 5 000 50 000 

Egyéb programok 41 000 41 000 0 
Összesen: 695 000     225000 470 000 

 
 
A 2017-ben igényelt támogatás tervezett felhasználása 
 
Az alábbi témakörökhöz támogatást más pályázati forrásokból nem 
remélhetünk. 
 
A Biatorbágyi Családfasor 2017-es évben is el akarjuk végezni a megszokott 
karbantartási feladatokat (kaszálás, metszés, öntözés, permetezés, ültetés) 260 fa 
gyarapodik azon a szakaszon, amelyiknek az intenzív gondozását célul tűztük ki. Az elmúlt 
évben nagyot haladtunk a fasor tisztításával, Most már nagyobb szakaszon nyújtanak szép 
látványt a platánfák, de az összképen és az intenzíven karbantartott szakasz hosszán 
továbbra is tudunk javítani. Ehhez az előző években megszokott támogatásra lenne 
szükség, mert nem tudjuk csak saját forrásból fedezni a fenntartási költségeket. Saját 
munkaerőnkkel idén is megtoldjuk a pályázat nyújtotta anyagi lehetőséget. Ez évben is 
szeretnénk vállalkozó bevonásával nagyobb akácok kivágását, bozótirtást elvégeztetni. A 
Családfasor attól családfasor, hogy az egyes fák családokhoz kapcsolódnak, ezt a fáknál 
elhelyezett táblák jelezhetik leginkább. Fényképeket készítettünk a fákról, majd ennek 
birtokában keressük meg az eredeti ültetőket és felajánljuk számukra egy tartósabb tábla 
elkészítését és kihelyezését (ez a tavalyi programnak is a része volt), valamint a támogatás 
lehetőségét is.  
 
Tervezett munkák: 

- Tavaszi ültetés –virágföld és trágya      20.000,- Ft 
- Vállalkozóval végeztetett kaszálás és bozótirtás  250.000,- Ft 
- Permetezés, locsoltatás (egyesületi tagok) 
- Nyári ápolási nap, bozótirtás, kaszálás, tányérozás (ültetők és egyesületi tagok) 
- Őszi ültetés – facsemeték, virágföld és trágya     100.000,- Ft  

 - Karó, táblák anyaga, védőrács, szerszámok, egyebek   100.000,- Ft 
           Összesen :    470.000,- Ft 
 
 
„Madarak-Fák” ismeretszerző nap az Általános Iskola tanulói és az érdeklődő 
családok részére 
 
Szintén hagyománnyá vált rendezvényünk a Madarak és Fák napi vetélkedő sorozat, 
mellyel a részt vevők figyelmét szeretnénk a természet csodáira, szépségeire felhívni. A 
természet és környezettudatos gondolkodás elősegítése, városunkat körbeölelő táj 
bemutatása a célunk ezzel a rendezvénnyel, melyet a biatorbágyi általános iskolás 
gyermekek és biatorbágyi családok részére, az idén is meg kívánunk tartani.  
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A program keretén belül vetélkedőt rendezünk, ahol egy rövid túra keretében kb. 6-8 
állomáson várjuk természet ismereti és ügyességi feladatokkal az érdeklődőket. A gyerekek 
és a családok 4-8  fős csapatokat alakítva vehetnek részt. A feladatok jellemzően az év 
madara és fája, és Biatorbágy környékének földrajzi- és természeti ismereteihez 
kapcsolódnak. Az első helyezett iskolai osztályos csapat egy évig őrzi a vándorzászlót. 
Ebben az évben kiemelt téma lesz a madármentés, előadót is ebben a témakörben hívunk, 
aki az eredményhirdetés előtt tart előadást.  
 
A rendezvény ideje: Május 13. 
Célcsoport: Tanulók, ifjúsági csoportok, családok, 
Résztvevő szervezetek:  

- Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 
- Biatorbágyi Általános Iskola 

 
A vetélkedő és a madarász előadás tervezett költségei: 

- A vetélkedő lebonyolításához szükséges eszközök  30.000,- 
- Díjak         60.000,- 
- Előadás ktg.        30,000,- 
- Összesen:               120.000,- 

 
 

Pannon-tenger kincsei tematikus túra - Sziklagyepek 
 
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság őszi programjaihoz kapcsolódó rendezvény, ami a 
Nyakas-kő, Csizgey-árok, Madárszirt térségében található geológiai és természeti értékek 
bemutatását tűzi ki célul. 
 
A rendezvény ideje: Június második fele 
Célcsoport: Biatorbágyi és kistérségi családok 
Résztvevő szervezetek:  

- Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
- Bia-Veritas egyesület 
- Biatorbágyi Tájvédő Kör 

 
A túra tervezett költségei: 

- Előadói díjak        50,000,- 
- Egyéb költségek        5, 000,- 
- Összesen:                  55.000,- 

 
 

Együttműködés 
 
Családfasor együttműködünk az Etyeki Családfasor Társasággal, de szeretnénk más civil 
szervezeteket és magánszemélyeket is bevonni. 
 
Madarak és fák napja rendezvényünket a Biatorbágyi Általános Iskola tanáraival 
együttműködve kívánjuk megrendezni. 
 
Az igényelt összegek nem tartalmaznak működési (banki, posta, telefon, 
Internet, stb.) költségeket.  
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Az önrészünket az előző évekhez hasonlóan Szja 1%-os bevételekből és 
magánszemélyek támogatásaiból teremtjük elő 
 

Egyesületünk tervezet költségvetése 2017. évre 
 
Bevételek   Kiadások  
Tagdíj 70 000  Programok 695 000 
Önkormányzati támogatás 470 000  Működési ktg. 255 000 

NEA pályázat 255 000    

SZJA 1 % 100 000    
Támogatások, kamat, egyéb 
bevételek 

90 200  Tartalékképzés rendkívüli 
kiadásokra 

 
903 249 

2016. évi záró pénzeszköz 868 049    
Összesen 1 853 249  Összesen 1 853 249 
 
Köszönjük 2016-ban nyújtott támogatásukat! 
 
Kérjük, hogy járuljanak hozzá 2017-re tervezett céljaink 
megvalósításához is! 
 
Mellékletek: 
1. Adatlap 
2. Nyilatkozat 
3. Bírósági végzés 
 
Biatorbágy, 2017. február 28. 
 

Tisztelettel: 
 
 
                    Tüske Emil 
              A Biatorbágyi Tájvédő Kör egyesület 

                   Elnöke 



PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 

 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Biatorbágyi Tájvédő Kör 

• SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. 

• HONLAPJA www.biatorbagy.org 

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  K & H Bank Zrt. 

• BANKSZÁMLASZÁMA 0403758-50526774-78771004 

• ADÓSZÁMA 19174617-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Tüske Emil 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Tüske Emil 

• TELEFONSZÁMA +36-20-4545092 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME tuske.emil@gmail.com 

• POSTACÍME 2051 Biatorbágy, Arany János utca 1 

• NYILATKOZATA A SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

x     Közhasznú szervezet 

� Nem közhasznú szervezet 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2015-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  320.000,- Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2016-BEN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  470.000,- Ft 

 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 
ellenőrzéséhez 
 
 

Kelt: Biatorbágy, 2017. február 28.   
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 

 
 
 
 
 

 



TEREMHASZNÁLAT 2016-BAN 
 

Az alábbi táblázat pontos kitöltése nem csupán kötelező kelléke a biatorbágyi civilszervezetek éves 
támogatási pályázatának, hanem annak kitöltésével Önök nagyban segítik is a Faluház vezetőjének 
és munkatársainak tervező-szervező munkáját, valamint a város éves program- és 
rendezvénynaptárjának teljessé tételét is. 

A) Alkalmi teremhasználat iránti igény: 

 Faluház  Közösségi 
ház 

Könyvtá
r 

 Dátum¹ a rendezvény címe/ 
jellege 

Időtartam 
(óra) Nagyterem Egyéb 

terem2   

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 
¹ A tervezett időpont megjelölésével kérjük kitölteni akkor is, ha az időpont még nincs véglegesítve és 
visszaigazolva a Faluház részéről 
² Ide sorolandók a Faluház közösségi termei (kiállító terem, klubszoba, aula, stb.) a Nagyterem kivételével. 
 
 
A rendszeres (heti, havi) programok (ideértve a tornatermek sportcélú igénybevételét is) 
teremhasználói részére az igénybe vett terem, a program jellege, alkalmainak száma éves 
viszonylatban és az időtartam feltüntetését kérjük a B) pont alatt.    
 
Például: A Faluház kiállító termében,a gombfoci klub, 2016. január 1. és december 31. között, heti két 
alkalommal ( a nyári szünet kivételével) tehát  98 alakalom/év gyakorisággal este 7-9 között tart 
foglalkozást, ami alkalmanként 2 óra, így fog megjelenni a táblázatban: 

 

Intézmény Terem Program Alkalom/év  óra/alkalom 

Faluház kiállító terem gombfoci klub 98 2 

Ritsmann P. 
Ált. Isk. tornaterem ping-pong edzés 54 3 

 

B) Rendszeres teremhasználat iránti igény: 

Intézmény Terem Program Alkalom/év  óra/alkalom 

     

     

     

 
 ………………………………………………………… 
 a pályázó civil szervezet képviselőjének aláírása 



  
NYILATKOZAT 

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázaton 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a 
alapján. 

 
Tisztelt Pályázó! 
 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására benyújtott pályázatok a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá 
tartoznak, mivel Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetéséből Biatorbágy Képviselő-testülete 
pályázati eljárása során odaítélhető támogatásról van szó. A fent említett törvény 14. §-ában 
előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. 
Kérjük, szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és aláírva a pályázathoz mellékelni. A nyilatkozat 
csatolása nélkül a pályázat a 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! A kitöltéshez 
segítséget nyújt a nyilatkozat hátoldalán található tájékoztató. 

 
 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

Pályázó szervezet 
neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör _____________________________________________________________________________  

székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. _________________________________________________________________  

képviselőjének neve: Tüske Emil ___________________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma: TE-540 ___________________________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve: Pest Megyei Bíróság __________________________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben 
érintettség, összeférhetetlenség  
  fe n n  á ll. 
 X nem áll fenn. 

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

 _________________________________________________________________________________________  

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése 
érdekében. 
 
Kelt: Biatorbágy, 2017. február 28.  
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 

  



TÁJÉKOZTATÓ 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

foglalt érintettségi és összeférhetetlenségi szabályokról1 
 

A törvény hatálya – az abban meghatározott kivételekkel - kiterjed az államháztartás alrendszereiből, 
az európai uniós forrásokból, a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az 
államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – számára odaítélt, természetben vagy 
pénzben juttatott támogatásokra. 
A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem pályázati úton 
odaítélt támogatásokra is, azzal, hogy a pályázat fogalma alatt a támogatás odaítélésére irányuló 
kérelmet, a pályázati eljárás fogalma alatt pedig a támogatási döntés előkészítését és meghozatalát 
kell érteni. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki – ha a támogatási 
döntést pályázati eljárásban hoznák – a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként. 

Összeférhetetlenség 
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban: 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek 
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó 
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
a civil szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
f) az a civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
azon szervezeti egysége, 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott 
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét az e célra szolgáló honlapon közzétették. 

Érintettség 
Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll; 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a 
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, 
a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi 
önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi 
államigazgatási szerv – kizárt közjogi tisztségviselők körébe nem tartozó - vezetője és helyettesei, a 
regionális fejlesztési tanács tagja); 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, 
valamint a testvér); 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság; 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-
c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője vagy a civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja 
köteles kezdeményezni e körülménynek a közzétételre szolgáló  honlapon történő közzétételét a 
pályázat benyújtásával egyidejűleg. 
Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt 
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon 
történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 
részesülhet 

                                                           
1 FIGYELEM! Jelen tájékoztató nem azonos a törvény szövegével, a törvény a fentieknél részletesebb 
szabályokat tartalmaz. A törvény teljes szövege megtalálható a www.magyarorszag.hu oldalon, a „Jogszabályok” 
menüpont alatt. 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért 
Egyesület - Biatorbágy 

• SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 3. 

• HONLAPJA  

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  K&H Bank Zrt. 

• BANKSZÁMLASZÁMA 10400463-50526774-78711000 

• ADÓSZÁMA 18709034-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Rack Ferencné 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Rack Ferencné 

• TELEFONSZÁMA 06 30 3374 763 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME ibolyarack@gmail.com 

• POSTACÍME 2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 3. 

• NYILATKOZATA A SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

�  Közhasznú szervezet 

X     Nem közhasznú szervezet 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2016-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  600.000.- Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  600.000.- Ft 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 
ellenőrzéséhez 

 

 

Kelt: Biatorbágy, 2017. 02. 27.  

 

                              Rack Ferencné sk. 

 a pályázó civil szervezet képviselője 
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2017. 
 
A Turwaller Stammtisch Egyesület (továbbiakban TST Egyesület) céljának,   
 tevékenységének rövid ismertetése 
 
A TST Egyesület célja: 
A helyi német kisebbség történelmi hagyományainak, nyelvének ápolása és fejlesztése, 
tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése, gyarapítása. 
 
A célhoz kapcsolódó tevékenységek: 
Feladata felkarolni az Egyesület keretein belül működő német nemzetiségi ének-zenei- és 
tánchagyományokat őrző kulturális csoportokat.  
A népviselet, a gasztronómiai szokások, a szőlőművelés, a borászat, az egykori életmód 
átörökítése a felnövekvő nemzedéknek.  
A helyi német kisebbség ünnepeihez kapcsolódóan kiállítások, rendezvények szervezése, a 
vallási ünnepek felelevenítése, zarándokutak szervezése. 
Kapcsolattartás a környező települések, ill. Herbrechtingen testvérváros kulturális és 
sportegyesületeivel, hivatalos szervezeteivel.  
Célirányos túrák, kirándulások szervezése német nemzetiségi településekre, német 
nyelvterületre.  
Emlékhelyek létrehozásának, kiadványok kivitelezésének támogatása a településen.  
 
A fenti célok elérése érdekében egyesületünk együttműködik a Biatorbágyon működő civil 
szervezetekkel, alapítványokkal, különös tekintettel a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekarért és 
Füzes Táncegyüttesért Alapítvánnyal, valamint a Tiefe Wurzeln (Mély Gyökerek) 
Alapítvánnyal.  
 
2015. évben megalakult a TST Egyesület Ifjúsági Tagozata, s ezzel tagságunknak kiemelt 
feladattá vált az ifjúság bevonása a helyi közéletbe, a hagyományőrző programok 
szervezésébe és lebonyolításába.   
 
A városi rendezvények színvonalas lebonyolítása érdekében a TST Egyesület kulturális 
csoportjai, tagjai aktívan közreműködnek a Biatorbágy Város Önkormányzata által szervezett 
rendezvényeken.  
 
Egyesületünk szoros kapcsolatot tart fenn a Torbágyi Katolikus Egyházközséggel. Az egyházi 
rendezvényeken a Glockenklang kórus rendszeresen közreműködik.  
 
Egyesületünk tagjai segítséget nyújtanak a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
rendezvényeinek lebonyolításához.  
 
A TST Egyesület a 2005-ben kötött Együttműködési Megállapodás értelmében minden 
területen együttműködik a Német Nemzetiségi Önkormányzattal.  
 
Biatorbágy, 2017. február 27. 

       
  Rack Ferencné 

              elnök sk. 
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                                                                   NYILATKOZAT 

 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására 

kiírt pályázaton 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a 
alapján. 

 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 

 

Pályázó szervezet 

neve: Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület 

székhelye:2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 3.  

képviselőjének neve: Rack Ferencné 

nyilvántartásba vételi okirat száma: 4. PK. 60. 210/2005/4. 

nyilvántartásba vevő szerv neve: Pest Megyei Bíróság 

 

2. NYILATKOZAT 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben 
érintettség, összeférhetetlenség  

  fe n n  á ll. 

 x nem áll fenn. 

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

 _________________________________________________________________________________________  

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése 
érdekében. 

 

Kelt: Biatorbágy, 2017. 02. 27.  

 

 

                              Rack Ferencné sk. 

 a pályázó civil szervezet képviselője 
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TEREMHASZNÁLAT 2017-BEN 

 

Az alábbi táblázat pontos kitöltése nem csupán kötelező kelléke a biatorbágyi civil szervezetek éves 
támogatási pályázatának, hanem annak kitöltésével Önök nagyban segítik is a Faluház vezetőjének 
és munkatársainak tervező-szervező munkáját, valamint a város éves program- és 
rendezvénynaptárjának teljessé tételét is. 

A) Alkalmi teremhasználat iránti igény: 

 Faluház  Közösségi 
ház 

Könyv-
tár 

 Dátum¹ a rendezvény címe/ jellege 
Idő-

tartam 
(óra) 

Nagyterem Egyéb terem2   

1. 
02. 25. Jótékonysági 

rendezvény – Sváb bál 
– Farsangtemetés  

10 x x   

2. 

02. 26. Megemlékezés a 
németajkú lakosság 
kitelepítéséről, 
Könyvbemutetó 

5 x x   

3. 05.20. II. Ifjúsági Stammtisch 
Bál 

10 x x   

3. 
03. 30. Megyei német 

nemzetiségi ének 
verseny 

7 x x   

4. 09.14. Német Nemzetiségi Hét 2 x    

        

        

 
¹ A tervezett időpont megjelölésével kérjük kitölteni akkor is, ha az időpont még nincs véglegesítve és 
visszaigazolva a Faluház részéről 
² Ide sorolandók a Faluház közösségi termei (kiállító terem, klubszoba, aula, stb.) a Nagyterem kivételével. 
 
 

 
 
 Rack Ferencné sk. 
 a pályázó civil szervezet képviselőjének aláírása 
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 NYILATKOZAT 

 

Alulírott a Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület – Biatorbágy elnöke 
kijelentem, hogy az Egyesület jogosult a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-át 
fogadni, a 2015. évi személyi jövedelemadó felajánlásokból 2016. évben 147.927 Ft-ot utalt át a NAV.   

További bevételei származnak az egyesületi tagok által fizetett tagdíjból, a városünnepi rendezvény 
bevételéből, ill. esetleges pályázati pénzek elnyeréséből.  

Biatorbágy, 2017. február 27. 

 

            
        Rack Ferencné  sk. 

                                                                                                        

          

                                                                         NYILATKOZAT 

Alulírott a Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület – Biatorbágy elnöke 
kijelentem, hogy az Egyesület alapító okiratában az előzőleg benyújtott pályázati időpont óta nem 
történt változás.  

Biatorbágy, 2017. február 27. 

 

                   Rack Ferencné  sk. 

 

 

 

                                                                            NYILATKOZAT 

 

Alulírott Rack Ferencné, mint a Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület 
elnöke kijelentem, hogy a 2007. évi CLXXXI. Törvény 14.§-a szerinti korlátozás alá nem esem.  

Biatorbágy, 2017. február 27. 

                  Rack Ferencné  sk. 

 

 
 



 
 
7 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület nevében köszönöm, hogy a 
pályázat kiírásával 2017. évben is lehetővé teszi Egyesületünk közösségépítő programjainak 
megvalósítását.  
 
 
 
A Pályázat kedvező elbírálásában bízva,  
 
 
 
Biatorbágy, 2017. február 27. 
 
 
 
                                                                    Tisztelettel: 
 
 
                                                                                              Rack Ferencné  
              elnök sk. 
 
                

       

 

 

 



Rendezvény Teljes költség TST költsége Felhasználás (dologi)
         Ft                Ft

Svábbál 120 000 20 000 Tombolatárgy, vendéglátás
(Jótékonysági rendezvény)

Megemlékezés a németajkú lakosság 80 000 30 000 Koszorú, virág, vendéglátás
kitelepítéséről

Megyei Német Nemzetiségi 350 000 20 000 Emléktárgy, virág
Ének-Zene Verseny

II. Ifjúsági Stammtisch Bál 300 000 180 000 zenekar díja

TST Egyesület Ünnepi Közgyűlése - Bortúra, Boule 
Csapat fogadása Herbrechtingenből 350 000 350 000 Buszbérlés, vendéglátás

Stadtfest Herbrechtingen 250 000 40 000 Reprezentáció

Német Nemzetiségi Hét programjai - Zarándokút 400 000 300 000 Emléktárgy, érem, buszköltség

Márton-napi lámpás felvonulás, 80 000 20 000 Vendéglátás
újborkóstoló libafalatokkal

Adventi Gyertyagyújtás 180 000 180 000 Dekoráció, vendéglátás
Évzáró vacsora a TST tagjainak

TST Glockenklang Kórus vendégszereplései 30 000 30 000 Tiszteletdíj - kórusvezető, szerzői jogdíjak, buszbérlés

Összesen: 2 140 000 1 170 000

Biatorbágy, 2017. február 27.

…………………………………………..
                  Rack Ferencné sk.

A Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúrárt Egyesület - Biatorbágy
2017. évre szóló programjai és költségvetése



                Tagdíj: 310.000

                SZJA 1%-ából várható bevétel: 140.000

                Egyéb bevétel: 120.000

                Helyi Önkormányzattól igényelt támogatás: 600 000

               Összesen: 1.170.000

A Turwaller Stammtisch Egyesület az alábbi kiemelt tevékenységek megvalósításához kéri Biatorbágy Város Önkormányzatának támogatását:

TST Egyesület Ünnepi Közgyűlése - Bortúra
Német Nemzetiségi Hét programjai - Zarándokút
II. Ifjúsági Stammtisch Bál
Adventi Gyertyagyújtás

A pályázat kedvező elbírálásban bízva, 

Biatorbágy, 2017. február 27.

Tisztelettel:

…………………………………………..
                  Rack Ferencné sk.

A TST Egyesület várható bevételei:



























PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 

 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Viadukt SE Biatorbágy 

• SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy Iharos dűlő 7. 

• HONLAPJA www.viaduktse.hu 

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  OTP Bank 

• BANKSZÁMLASZÁMA 11742173-20005382-00000000 

• ADÓSZÁMA 19175168-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE dr Cserniczky Tamás 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE dr Cserniczky Tamás 

• TELEFONSZÁMA +36 20 220 1798 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME cserniczky@t-online.hu 

• POSTACÍME 2051 Biatorbágy Rákóczi u.23/A 

• NYILATKOZATA A SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

� Közhasznú szervezet 

xNem közhasznú szervezet 
 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2016-BAN ELNYERT TÁMOGATÁS  14.000.000 Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  14.000.000 Ft 

 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 
ellenőrzéséhez 
 
 

Kelt: Biatorbágy, 2017.   
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 

 
 
 
 
 
 

  



TEREMHASZNÁLAT 2017-BEN 
 

Az alábbi táblázat pontos kitöltése nem csupán kötelező kelléke a biatorbágyi civilszervezetek éves 
támogatási pályázatának, hanem annak kitöltésével Önök nagyban segítik is a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ vezetőjének és munkatársainak tervező-szervező munkáját, valamint a város 
éves program- és rendezvénynaptárjának teljessé tételét is. 

A) Alkalmi teremhasználat iránti igény: 

 JFMK  Közösségi 
ház Könyvtár 

 Dátum¹ a rendezvény címe/ 
jellege 

Időtartam 
(óra) Nagyterem Egyéb 

terem2   

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 
¹ A tervezett időpont megjelölésével kérjük kitölteni akkor is, ha az időpont még nincs véglegesítve és 
visszaigazolva a JFMK részéről 
² Ide sorolandók a JFMK közösségi termei (kiállító terem, klubszoba, aula, stb.) a Nagyterem kivételével. 
 
 
A rendszeres (heti, havi) programok (ideértve a tornatermek sportcélú igénybevételét is) 
teremhasználói részére az igénybe vett terem, a program jellege, alkalmainak száma éves 
viszonylatban és az időtartam feltüntetését kérjük a B) pont alatt.    
 
Például: A JFMK kiállító termében,a gombfoci klub, 2017. január 1. és december 31. között, heti két 
alkalommal ( a nyári szünet kivételével) tehát  98 alakalom/év gyakorisággal este 7-9 között tart 
foglalkozást, ami alkalmanként 2 óra, így fog megjelenni a táblázatban: 

 

Intézmény Terem Program Alkalom/év  óra/alkalom 

JFMK kiállító terem gombfoci klub 98 2 

Ritsmann P. 
Ált. Isk. tornaterem ping-pong edzés 54 3 

 

B) Rendszeres teremhasználat iránti igény: 

Intézmény Terem Program Alkalom/év  óra/alkalom 

Szily Kastély tornaterem U7-U9 foci 100 100/1 

Szily Kastély tornaterem Kosárlabda U11 lány 76 76/1 

Sándor 
Kastély 

tornaterem Atlétika 60 60/1 

Ritsmann tornaterem Judo 108 108/1 

 



 
 ………………………………………………………a pályázó civil szervezet képviselőjének aláírása 



  
NYILATKOZAT 

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázaton 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a 
alapján. 

 
Tisztelt Pályázó! 
 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására benyújtott pályázatok a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá 
tartoznak, mivel Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetéséből Biatorbágy Képviselő-testülete 
pályázati eljárása során odaítélhető támogatásról van szó. A fent említett törvény 14. §-ában 
előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. 
Kérjük, szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és aláírva a pályázathoz mellékelni. A nyilatkozat 
csatolása nélkül a pályázat a 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! A kitöltéshez 
segítséget nyújt a nyilatkozat hátoldalán található tájékoztató. 

 
 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

Pályázó szervezet 
neve: Viadukt Sportegesület Biatorbágy ______________________________________________________________________  

székhelye:2051 Biatorbágy Iharos dűlő 7._____________________________________________________________________  

képviselőjének neve: dr Cserniczky Tamás ___________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk. 60797/1990/2, 1990.05.23 _________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve:Pest megyei Bíróság ___________________________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben 
érintettség, összeférhetetlenség  
  fe n n  á ll. 
 x n e m  á ll fe n n . 

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

 _________________________________________________________________________________________  

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése 
érdekében. 
 
Kelt: Biatorbágy, 2017.   
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 
 



Pályázati céltevékenységek 

 

 

1,Jégkorong, kosár, judo és karate csapatainkt versenyeztetése 

2,Viadukt SE labdarúgó utánpótláscsapatainak fejlesztése, működtetése, versenyeztetése 

3,Amatőr sportolás, tömeg és szabadidősport lehetőségének biztosítása minden szakosztályban 

4,Sport és kulturális rendezvények szervezése 



1, A pályázó szervezet tevékenyégének rövid ismertetése 
 
 
        --  a sport és a kultúra  népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés 
        --  sportolási lehetőségek biztosítása az egyesületi tagok és játékosok részére 
        --  a labdarúgó és egyéb szakosztályokban  versenyzési  lehetőségek biztosítása 
        --  az  utánpótlás nevelés széleskörűvé tétele és minőségi  szintre fejlesztése 
        --  a felnőtt korosztályokban minél jelentősebb eredmények elérése   
        --  sport és kulturális kapcsolatok szervezése és ápolása 
        --  tömegsport és kulturális rendezvények  szervezése 
        --  az emberi egészség, a természeti és a tárgyi környezet védelme   
        --  gazdasági tevékenység feltételeinek megteremtése, fenntartása és bővítése 
 
1,Labdarúgó szakosztály: 200 gyerek 7 csapat versenyeztetése. 
2,Kosárlabda szakosztály 1 csapat versenyeztetése 
3,Judo szakosztály:45 gyerek versenyeztetése, edzése 
4,Karate szakosztály:50 felnőtt és gyerek versenyeztetése és edzése 
5,Jégkorong szakosztály.20 felnőtt versenyeztetése és edzése 
6,Erdei futó szakosztály:40-50 fő edzés, versenyeztetés 
7,Szkander szakosztály: 12 ember versenyeztetése 
8,Kerékpár szakosztály működtetése 
9,Atlétika szakosztály 45 fővel működtetése 
10,Darts szakosztály működtetése 
 
 



Saját bevételek
Focitábor 100 000,0 Ft       
Tagdíj,támogatói bérlet 450 000,0 Ft       
Gyerektagdíjak 3 000 000,0 Ft    
Bozsik tornák rendezése 200 000,0 Ft       
TAO pályázat 8 384 000,0 Ft    
Pályázati bevételek
Önkormányzat 14 000 000,0 Ft  

Összesen 26 134 000,0 Ft  

Viadukt SE 2017 tételes bevételterv Összeg



Banki,adminisztratív kltsgek
Banki kltsg (TAO Jégcsarnok miatt) 900 000 Ft             
Adók,igazgatásszolgáltatási díjak(Jégcsrnok) 350 000 Ft             
Használatbavételi engedély (Kolozsvári úti pálya) 180 000 Ft             
7 számla működtetése 200 000 Ft             
Versenyeztetés dologi kiadásai
Buszköltség (foci, atlétika, kosárlabda) 4 500 000 Ft          
Terembérlet 1 000 000 Ft          
Bírói díjak,Utánpótlás 200 000 Ft             
Tagsági díj,nevezési díj utánpótlás 7 csapat 70 000 Ft               
Igazolás,játékengedély utánpótlás 7 csapat 100 000 Ft             
Utánpótlás eszközök,labdák,szerelés 1 500 000 Ft          
Versenyeztetés személyi kiadásai
Utánpótlásedzők (U7,U9,U11,U13,U15,U16,U19) 10 000 000 Ft        
Személyi kiadások
Könyvelő 850 000 Ft             
Pénztáros 720 000 Ft             
UP rendezvények közreműködői 2 184 000 Ft          
Létesitményfenntartás dologi kiadásai:
Villany 150 000 Ft             
Irodaszer 80 000 Ft               
Internet,honlap,nyomtató 150 000 Ft             
Rendezvények 
Sportnap,családi sportnap,Majális 250 000 Ft             
Egyéb szakosztályok működésének biztosítása
Judo szakostály 350 000 Ft             
Tájfutó szakosztály 200 000 Ft             
Karate szakosztály 150 000 Ft             
Jégkorong szakosztály 800 000 Ft             
Szkander szakosztály 50 000 Ft               
Kosárlabda szakosztály 800 000 Ft             
Darts szakosztály 100 000 Ft             
Atlétika szakosztály 300 000 Ft             
Beruházás
Összesen 26 134 000 Ft        

Viadukt SE 2017 tételes kiadásterv Összeg

Tétel Összeg



Banki,adminisztratív kltsgek
Banki kltsg (TAO Jégcsarnok miatt) 900 000 Ft             
Adók,igazgatásszolgáltatási díjak(Jégcsrnok) 350 000 Ft             
Használatbavételi engedély (Kolozsvári úti pálya) 180 000 Ft             
7 számla működtetése 200 000 Ft             
Buszköltség (foci, atlétika, kosárlabda) 2 000 000 Ft          
Terembérlet 400 000 Ft             
Bírói díjak,Utánpótlás 200 000 Ft             
Tagsági díj,nevezési díj utánpótlás 7 csapat 70 000 Ft               
Igazolás,játékengedély utánpótlás 7 csapat 100 000 Ft             
Utánpótlás eszközök,labdák,szerelés 1 000 000 Ft          
Versenyeztetés személyi kiadásai
Utánpótlásedzők  TAO önrész 3 720 000 Ft          
Könyvelő 400 000 Ft             
Pénztáros 360 000 Ft             
UP rendezvények közreműködői 1 050 000 Ft          
Létesitményfenntartás dologi kiadásai:
Villany 200 000 Ft             
Irodaszer 200 000 Ft             
Internet,honlap,nyomtató 120 000 Ft             
Rendezvények 
Sportnap,családi sportnap,Majális 250 000 Ft             
Egyéb szakosztályok működésének biztosítása
Judo szakostály 350 000 Ft             
Tájfutó szakosztály 200 000 Ft             
Karate szakosztály 50 000 Ft               
Jégkorong szakosztály 800 000 Ft             
Szkander szakosztály 50 000 Ft               
Kosárlabda szakosztály 600 000 Ft             
Darts szakosztály 100 000 Ft             
Atlétika szakosztály 150 000 Ft             

Összesen 14 000 000 Ft        

Viadukt SE 2017 tételes kiadásterv Önkormányzati rész Összeg

Tétel Összeg







PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

• SZÉKHELYE Biatorbágy Széchenyi utca 2/1 

• HONLAPJA Biatorbagy-polgarorseg.hu 

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  K&H Bank  (Biatorbágy)  

• BANKSZÁMLASZÁMA 10403208-50526566-53491009 

• ADÓSZÁMA 18724068-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Csikós Zoltán 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Csikós Zoltán 

• TELEFONSZÁMA 06-30/8684-561 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME police@biatv.hu 

• POSTACÍME 2051 Biatorbágy Nagy utca 48 

• NYILATKOZATA A SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

Közhasznú szervezet 

 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2016-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  7.000.000.-Ft 

1./ A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN IGÉNYELT TÁMOGATÁS   
(Egyesületünk tulajdonában lévő gépjárművek fenntartása, bűnmegelőzési klub működtetése,  új technikai 
eszközök beszerzése,  kommunikációs költségek fedezetére.) 

5.000.000,-Ft 

2./ A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  
 (DACIA DUSTER gépkocsi vásárlásra) 
 

3.500.000,-Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN IGÉNYELT TÁMOGATÁS 
ÖSSZESEN   

8.500.000,-Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 
ellenőrzéséhez 

 

Biatorbágy, 2017.02.06.  

                                                                                                                 Csikós Zoltán 

                                                                                                                        elnök     

 

 



BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ  
EGYESÜLET 

                                                                  ALAPÍTVA: 2005 
2051 Biatorbágy, Nagy utca 48  

                          18724068-1-13     
Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu /  www.biatorbagy-bunmegelozes.hu.  
___________________________________________________________________________ 
                                                   
                                                             
                         EGYESÜLETI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET  
                                                               
                                                          2017  
   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
2017-ben két részre osztottuk a költségvetési tervezetünket, amelynek oka az volt, hogy 
amennyiben nincs lehetőség a jármű vásárlás céljára való támogatás megítélésre, addig a 
másik pályázati részt különállóként lehessen kezelni.  
 

I. rész (1. sz. melléklet) az általános költségvetési rész, amely a 2017. évben a 
működéshez szükséges kiadásokat és bevételeket tartalmazza. A folyamatos 
járőrtevékenység, bűnmegelőzési tevékenység, bűnmegelőzési iroda fenntartása, 
ifjúsági bűnmegelőzés a település biztonságát jelentősen befolyásolja. A 2016. évi 
kiemelt támogatás (7.000.000,-Ft) eredményeképpen jelentősen csökkent a 
bűncselekmények száma Biatorbágyon. Példaként lehet felhozni a betörések számának 
alakulását, ami 50% körüli csökkenést mutat, ugyanígy a többi lopás esetében is 
csökkenés mutatkozott. A saját és rendőrségi statisztikák szerint az elmúlt 7 év legjobb 
bűnügyi mutatóját tudjuk az Önök részére prezentálni. 
2017-ben - külön igényre - felmerült annak a lehetősége, hogy a külterületek és a 
mezőgazdasági területek védelme érdekében felállításra kerüljön a biatorbágyi 
polgárőrség lovas polgárőrség egysége. Jelenleg 4 fő végzi – önköltségen - az 
alapképzést.                     

 
II. rész (2. sz. melléklet) pedig egy új szolgálati gépkocsi beszerzésének költségét 

részletezi. Már a 2016.évi tervünkben is szerepelt az új gépkocsi megvásárlása, de 
olyan váratlan előre nem kalkulálható kiadások keletkeztek, amelyek miatt ezt nem 
tudtuk megvalósítani úgy, hogy a napi járőrtevékenységet ne veszélyeztettük volna.  
Jelenleg csak egy olyan járművünk van, amely a rendőreink által is használt járőr 
gépkocsikra vonatkozó nagyon szigorú ORFK előírásoknak megfelel. Mivel  a járőr 
gépkocsik nagyon sok kilométer futnak, szélsőséges használat mellett, így gyorsan 
elhasználódnak, ezért vált szükségessé egy új jármű beszerzése.              

 
Biatorbágy, 2017. február 06. 
                                                                 Tisztelettel: 
                            
                                                                                  Csikós Zoltán 
                                                                                        elnök 

mailto:police@biatv.hu


1. táblázat                         
                   Egyesületünk biztonságos működéshez szükséges kiadások és bevételek  
                                                               táblázata     
                              
                                                                   2017 
 

KIADÁSOK 
Általános kiadások 
Üzemanyag, kenőanyag 4 200 000 
gépjármű biztosítások 150 000 
cégautó adó 1 716 000 
autópálya díjak 50 000 
gépjármű javítási, karbantartási költségek 1 200 000 

híradástechnikai eszközök fenntartása, vásárlása 400 000 
könyvelési költségek 275 000 
gépjármű hitel törlesztés 250 000 
bűnmegelőzési klub fenntartása, eszközök 
beszerzése 600 000 
egyéb új technikai eszközök beszerzése  800 000 
lovas polgárőrség kísérleti beindítása külterületek, 
mezőgazdásai területek védelme érdekében 
(képzés, bérlés, védő felszerelések beszerzése)    1 000 000 
Bűnmegelőzési iroda fenntartása 
irodaszerek 300 000 
számítógépek beszerzése 900 000 
bűnmegelőzési  irodába bútorok beszerzése 600 000 
telefon, internet 100 000 
  
    
Kiadások összesen 12 541 000, Ft 
    

BEVÉTELEK 
önkormányzati pályázati támogatás 6 000 000 
magánszemély támogatás 1 000 000 
vállalkozói támogatás 900 000 
más szervezettől kapott támogatás 2 500 000 
Országos Polgárőr Szövetség támogatása 1 750 000 
NAV SZJA 1% 391 000 
    
Bevételek összesen 12 541 000, Ft 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
2. táblázat                         

                                    
              Új Dacia Duster szolgálati gépkocsi vételi ára és egyéb költségei                     
                                                          
                                                        2017 
 
 
 
 

KIADÁSOK 

 Dacia Duster OPEN vételi  ár  (alapár)   3 270 000 
Üzembe helyezési költség  30 000 
Feliratozás , átépítés   200 000 
Kiadások összesen 3 500 000, Ft 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ  

EGYESÜLET 
ALAPÍTVA: 2005 

2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1. 
                                     18724068-1-13     

Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu/  www.biatorbagy-polgarorseg.hu.  
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

  Tárgy: A 2017. évi pályázathoz 
       (eredmények, feladatok és célok) 

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
 
B i a t o r b á g y 
Baross G. utca 2/a. 
2051  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni azt a támogatást, amelyet a Polgárőrség az elmúlt időszakban 
Önöktől kapott. A támogatásokat városunk biztonságának megőrzésére fordítottuk.  
 
A 2016. évi kiemelt támogatás (7.000.000,-Ft) eredményeképpen jelentősen csökkent a 
bűncselekmények száma Biatorbágyon. Példaként lehet felhozni a betörések számának 
alakulását, ami 50% körüli csökkenést mutat, a többi vagyon elleni bűncselekményekkel 
együtt. Azon kevés kategóriában, ahol emelkedés volt – például testi sértés, garázdaság – 
ott is 1-2 db-os emelkedésről beszélhetünk.   
 
A saját és a rendőrségi statisztikák szerint is az elmúlt 7 év legjobb bűnügyi mutatóját 
tudjuk az Önök részére prezentálni.            
 
Az eredmények fenntartás, javítása érdekében, 2017. évi pályázati kiírásnak megfelelően, alábbiakban 
ismertjük a polgárőrségünk tevékenységét, céljait. 
 

A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉG, CÉLJAI: 
 
Általános leírás: Polgárőrség első számú kiemelt célja, hogy Biatorbágyon olyan közbiztonság 
legyen, amellyel a lakosság elégedett. A fenti cél eléréshez vállalta az egyesületünk az alább leírt 
feladatokat, amelyek végrehajtása segítik a céljaink elérését. A Polgárőrség munkáját az 
önkéntesség, a törvényesség, az emberi jogok tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett 
közösségi tevékenység, és politikasemlegesség jellemzi. Jelenleg elmondhatjuk azt, hogy Biatorbágy 
közbiztonsága jónak mondható, ami jelentős mértékben a településünkön dolgozó körzeti 
megbízottaknak, valamint az önkéntes polgárőröknek köszönhető.   
 
1./ Közbiztonsági és közlekedésbiztonsági feladatok:  
- Legfőbb feladatunk a folyamatos, 0-24 órás jelenlét a közterületen, önállóan, vagy közös szolgálat 
ellátással a körzeti megbízottakkal. A településen megrendezésre kerülő rendezvények zavartalan 
lebonyolításában való közreműködés, azok biztosítása, segítségnyújtás a közterületek rendjének 
fenntartásával kapcsolatos közbiztonsági feladatokhoz.  
- Közterület-felügyeleti munkákban segítségnyújtás az önkormányzat részére, ezen belül pedig a 
szabálytalanul parkolók, illegális közterület-használók, rongálók, szemetelők elleni fellépés. Ezt a 
feladatot is napi szinten végezzük, az észrevételeinket a körzeti megbízottak részére és a közterület 
felügyelőnek továbbítjuk.  
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- Közlekedésbiztonság javításánál a legfőbb feladat, hogy lehetőségeink szerint, a reggeli-, és délutáni 
órákban az iskolák előtt minél több alkalommal tudjuk a közlekedést segíteni, a közterületen lévő 
közlekedési táblák, közutak állapotának napi szintű ellenőrzését végre tudjuk hajtani és a szükséges 
intézkedéseket meg tudjuk tenni. Ilyen feladat a kidöntött táblák visszaállítása, veszély esetén pótlása, 
beszakadt úttestek lekerítése.  
 
2./  Bűnmegelőzés, Gyermek- és ifjúságvédelem: 
 - Feladat a folyamatos adatgyűjtés a bűncselekmények elkövetőivel kapcsolatban, nyomravezetői díj 
kitűzése, megelőző felvilágosító tevékenység folytatása. Körzeti megbízottak általános iskolások 
részére bűnmegelőző foglalkozásainak segítése.   
- Kiemelt céljaink közé tartózik a Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub működtetésében való 
segítségnyújtás, kirándulások szervezése, vendégoktatók beszervezése.  
Az Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub biatorbágyi, valamint a környező településeken történő bemutatása, a 
gyerekekkel műsorok szervezése, a biatorbágyi szervezetek rendezvényeinek technikai eszközökkel 
való segítése. Ilyen például az ovis közlekedési napra mentőautó, rendőrautó, tűzoltóautó biztosítása.  
 
3./ Önkormányzat, polgármesteri hivatal munkájának segítése:   
A hivatali munkaidőhöz igazodva 08:00 óra és 17:00 óra között egy fő polgárőr folyamatosan 
szolgálatban van.  Így biztosítva van a rendőrségtől független járőrszolgálat is. Érdemes megjegyezni, 
hogy a lakosság részéről egyre több bejelentés, segítségkérés érkezik polgárőrség helyi ügyeletére. 
Természetesen az ilyen események naplózásra kerülnek, a későbbi visszaellenőrzés lehetősége miatt. 
További feladat, felkérés alapján, önkormányzati rendeletekhez javaslatok készítése  
 
4./ Technikai feltételek biztosítása:   
Alapvető feladataink közé tartozik, hogy a célok eléréséhez, a vállalt feladatok végrehajtáshoz 
biztosítani tudjuk a technikai eszközöket, elsősorban a járműveket, azt követően pedig minden olyan 
eszközt, ami szükséges.   
 
Új elemként 2015. óta van jelen a bűnmegelőzési központ, a Biatorbágy, Nagy utca 48. szám 
alatt. Külön irodát kaptak a körzeti megbízottak, a polgárőrök és az ifjúsági bűnmegelőzés is.  
Itt kerül elhelyezésre a vagyonvédelmi és térfigyelő központ is. A központ napi működtetését a 
Polgárőrség hajtja végre támogatásokból. 
 
A fentiek feladatok folytatáshoz, és a feladatokból fakadó célok eléréséhez kérjük a képviselő-testület 
támogatását. 
 
Biatorbágy, 2017. február 26. 
                                                                                                 Tisztelettel:       
 
 
 

Csikós Zoltán 
       elnök 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ  
EGYESÜLET 

                                                           ALAPÍTVA: 2005 
2051 Biatorbágy, Nagy utca 48  

                          18724068-1-13     
Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu /  www.biatorbagy-bunmegelozes.hu.  
___________________________________________________________________________ 
                                                       
                                                                                Tárgy: 2017. évi teremhasználat 
 
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
RÉSZÉRE  
 
B i a t o r b á g y 
Baross G. utca 2/a. 
2051  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A pályázat kötelező mellékletekén nyilatkozunk, hogy 2017-ben nem kívánunk 
teremhasználati lehetőséggel élni a Juhász Ferenc Művelődési Központban. 
 
 
Biatorbágy, 2017. február 26.  
 
                                                                           Tisztelettel: 
 
                                                                                          Csikós Zoltán 
                                                                                                elnök 
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                                                                                                        Tárgy: 1% SZJA nyilatkozat  
 
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
 
B i a t o r b á g y 
Baross G. utca 2/a. 
2051  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2017. évi pályázatunk mellékletekén az alábbi nyilatkozatott teszem a 2016-ban átvett SZJA 1% -os 
felajánlásokkal kapcsolatban: 
 
Egyesületünk a jogszabályváltozásokat követően a Budapest Környéki Törvényszék 
17.Pk.60.433/2005/16 számú végzése alapján – mint közhasznú szervezet – jogosult az állampolgárok 
SZJA 1% -a felajánlásainak igénybe vételére.   
 
A NAV által 2016-ban utalt összeg:  281.845,-Ft 
 
Biatorbágy, 2017. február 06. 
 
                                                                                                Tisztelettel: 
 
                                                                                                Csikós Zoltán  
                                                                                                     elnök   
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NYILATKOZAT 

 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázaton 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a 
alapján. 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

Pályázó szervezet  neve:                                         Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

székhelye: 2051 Biatorbágy, Széchenyi utca 2/1 

képviselőjének neve: Csikós Zoltán 

nyilvántartásba vételi okirat száma:  13-2-0004476 

nyilvántartásba vevő szerv neve: Budapest Környéki Törvényszék  

 
2. NYILATKOZAT 

 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben 
érintettség, összeférhetetlenség  

 

 nem áll fenn. 

 

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése 
érdekében. 

 

Biatorbágy, 2017. február 26.   

 

Csikós Zoltán 
      elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ  
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 Tárgy: Nyilatkozat anyagi forrásról, egyéb támogatásokról 
 
 
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
 
B i a t o r b á g y 
Baross G. utca 2/a. 
2051  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2017-ban benyújtott pályázatunk kötelező részeként a következő nyilatkozatott tesszük az anyagi 
forrásokról, egyéb támogatásokról. 
 
Egyesületünk a feladatok végzéshez az alábbi forrásokból kapunk támogatást: 

- önkormányzati támogatásból, 
- magánszemélyektől kapott támogatásokból, 
- vállalkozási támogatásokból, 
- más szervezetektől kapott támogatásból, 
- OPSZ-től kapott támogatásból,  
- NAV SZJA 1% támogatásból, 

 
 
Biatorbágy, 2017. február 26. 
 
                                                                                                Tisztelettel: 
 
 

                                                                                                
Csikós Zoltán 
     elnök 
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PALYAZAT

Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület
2017.



Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület
Biatorbágy, Füzes u,13
205I

Biatorbágy Város Képviselő-Testülete
részére
Biatorbágy, Baross G. u.2 a.

205I

Tis zíelt Képv is el ő-tesí ül et !

A Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület az alábbipályéaatotnyújtja be Biatorbágy
Város Önkormányzatának2}I7. évi biatorbágyi társadalmi szervezeteket támogató pályazati
kiírására.

Apályánattartalma:
- A BÖME adatai
- A BÖME bemutatása, célja, tevékenysége
- A BÖME2017. évítewezettpályázati programja
- Melléklet: adatlap, Nyilatkozat alapdokumentumokróI,7oÁ-tőI, Köztartozás igazolás
- Teremigénylő lap

Támogatásukban bizva,
tisztelettel:

Biatorbágy,2017 . február 2] .

L-Lu



A pá|yáző szervezet adatai
Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület
2051 Biatorbágy, Füzes u. 13.

Elnök: Szádváriné Kiss Mária
2051 Biatorbágy, Füzes u.13
30 697 4092, szadmari@gmail.com

Alapítás éve: 1994.
Nem közhasznú, nem igényelhet LoÁ-os adófelajánlást

A BÖMB rövid bemutatása
A rendszerváIíás után a civil szewezetek nagyobb arányű megjelenésekor az elsők között jött
létre a BÖME l994-ben. Célja Biatorbágy lakosságának segítése a teljes köni, egyetemes
műveltség minél több elemének megszerzésében. Alapvetően keresztény értékrend mentén a
művelődés minden ágára kiterjedve, az aktuális igényeknek, lehetőségeknek megfelelően
rendezvényeket szervez,kiadvényokat ismertet, saját szerkesztésű dokumentumokat ad ki.
Szakkörökben működik: alakult társadalmi, helytörténeti, sakk, irodalmi, színjátsző szakköre.
Az utóbbi pár évben aktív tevékenységet a Sakk Szakkör és az Irodalmi Kör végez.
A Sakk Szakkar l'agai hetente rendszeresen tartanak alkalmakat a KözösségiHázban, amelyek
nyitottak mindenki szélmára. Időszakosan járnak felnőttek és gyerekek is a péntek esténkénti
foglalkozásokra. Nagysikerű, jó hangulatú találkoző a Karácsonyi sakk vándorkupa verseny.
Egyesületiink bábáskodásával született meg a sikeres biatorbágyi sakk-csapat, amely jelenleg
a Viadukt SE szakosztályaként működik. Közülük többen tagsai a szakköriinknek is, már
hagyományosan együtt rendezzik a karácsonyi kupát is.
Az Irodalmi Kör megalakulásától néhány évig elsősorban irodalomtörténeti előadásokat
szetvezett külső előadókkal, valamint a Körhöz tartoző helyi szakemberek tevékeny
részvételével. 1996-ban lépett először közönség elé a felnőtt versmondó kör, akik (term.
változő összetételben) szerepeltek kozségi ünnepségeken, és önálló műsoraikkal felléptek a
környező településeken, sőt 2001-ben Erdélyben tuméztak. Az Irodalmi kör keretében 2001
óta évente tórségi versmondó találkozőt szervezünk nagy sikenel.

A BÖME 20t6. évi tevékenységéről
20l6-ban is megrendeztük a hagyományos Karácsonyi-kupa sakkversenyt a VIADUKT SE-
vel közösen, ahol most csak a gyerekek - így sem kevesen - mérték össze tudásukat.
Egyesületiink a térségben ,egyedülálló kezdeményezést indított űtjára 2001-ben, a
KISTERSEGI VERSMONDO TALALKOZO megszervezésével, amelyet évekig tematikus
rendben, minden korosztályt megszólítva, sokáig mindig más településen -Herceghalomban,
Biatorbágyon, Pátyon, Budaörsön Budakeszin, Törökbálinton - rendezttink meg. A kistérségi
píogram komoly rangot vívott ki magának a térségi versmondó versenyek sorában. Néhány
éve fo címként megtartottuk és használjuk a ,,Csendes csodált' Reményik idézetet,2016-ban
hataron túli magyar költőktől váIaszthattak verset a résztvevők. 2012-tőI a Biatorbágyi
Fahlhín, illetve a Juhász Ferenc Művelődési Központ ad otthont a versünnepnek. Több éve
ismerős szakmai zsúrivel dolgozunk: Szluka Judit, Túri Erzsébet, Karvény Szabolcs, Miksa
Zoltán.
Az eseményről a Biatorbágy városi televíziő készített összefoglalót.



A BÖME 2016. évi megvalósult költségvetése
Bevételek (Ft)

Kiadások (Ft)

Nvitó egyenleg Bank. 36.827.-
Nvitó e gyenleg házi pénztárban 19.089.-

Biatorbágy onk. támogatása 330.000.-
Taedíi 14,600.-

Folyószámla kamat 1 1.-

Mindösszesen 400.527.-

Költészet napia 137.744.-

Térsé ei versmondó ta|áIkoző 186.068.-

Sakk kupa 2.000.-
Banki. Folyószámla költség 8.870.-

zárő pénzkészlet Bank 32.968.-
Házipénztár. 32.877.-

Mindösszesen 400.527.-

A BÖME 2017. évi tervezett költségvetése
Bevétel

Egyesületünk személyi kiadásokat, szervezőí szerződéses megbízásokat nem tewez, mert a

tagok aktív részvételével bonyolítj a programj ait,

A kért támogatá§, 300.000.-Ft tervezett felhasználása
A támogatási összeget a Csendes csodák című térségi versmondó találkozóra és a

Költészet napja apropójából rendezett Arany JánosrólKissEszterrel programra
kívánj uk felhasználni.
A fenti programok részletes költségvetése:

Nvitó pénzkész|et házi pénztár és Tak. Szöv. 65.845.

Tasdiiak 22.000.-

Biatorbágv város onk. támosatása 300.000.-
Esvéb pá]^vázati támogatás ésivagy adomány 10.000.-

Mindösszesen 397.845.-

Kiadás
Banki kezelési költsée 10.000._

sakk-verseny 30.000.-

Versmondó taláIkoző 190.000._

Költészet napja 150.000.-

Irodaszer, egyéb, posta 17.845.-

Mindösszesen 397.845.-



l

kiadásnem

A támogatásra számítő program részletes leírása:
1. Térsé gi vers m on d ó talá|koző istenesvers tem atikával :

Hagyományos rendezvény 2001 óta. A TaIáIkozó célja a vers, mint marginális műfaj mentén
közösséget teremteni, hagyomanyos, értékes programot életre hívni és erősíteni a térségi
gondolkodást.
A rendenény tervezett időpontja: 2017. november 18.
A rendezvény tervezett helyszíne: Juhász Ferenc Művelődési Központ
Egüttműkodő partnerek: Juhász ferenc Művelődési Központ, Karikó János Könfiár,
általános iskolák, biatorbágyi egyhazközségek, Őszidő nyugdíjas klub, Nagycsaládosok
biatorbágyi csoportj a_

A megszólított célcsoport:-áItaIános iskolás korosztálytól frlfelé minden korcsoport
aZsámbéki-medence településein élő vagy dolgozó, tanuló versbarátok (Páty, Herceghalom,
Etyek, Biatorbágy, Budaörs, Budakeszi,Telki, Törökbálint...).. VárhatőIétszám90 fő.
Előkészítés: A találkozó felhívásokat közzé tesszük a JFMK különfele csatomáin, plakátot
készítünk hozzá
Lebonyolítás: A szakmai zsúrí nógy fo, mert két csoportban értékelnek a zavarlalanabb
lebonyolítás végett. A megnyitő és az eredményhirdetés együtt történik, minden résztvevó
emléklapot kap. A versválasztás során ajánljuk Arany jánost és a reformáciő témakörét. A
zsurí ismét készül meglepetéssel. Az eredményhirdetés után marad idő az egyéni
konzultációra.
2. Arany Jánosról Kiss Eszter színművésszel és zenészbarátaival a Költészet napja
kapcsán
Célunk, hogy miközben a verset, a versmondást, illetve az irodalmatnépszerúsítjük, igényes
közösségi alkalmat szewezzink és együtt legyenek az áIta\ános iskola felső tagozatosai és a
nyugdíj as klub versbarátai.
A rendezvény tervezett időpontja: 2016.áprílis 27.
A rendezvény tervezett helyszíne: IFMK
Együttműködő partnerek: Juhász Ferenc Művelődési Központ, Karikó János Könyvtár,
Oszidő nyugdíjas klub,
A megszólított célcsoport: Minden verskedvelő ifiú és felnőtt.
Rendezvény leírása: A színművész előadása után az alkalom átalakul beszélgető körré, tea és
pogácsa mellett lehet tovább verselni.

kért 'Ft

versmondó taláIkoző
zsúri díia (4 fő)

80.000.- 10.000.- 70.000.-

Versondó taláIkoző
könyviutalom

80.000.- 10.000.- 70.000,-

versmondó találkoző
Vendéelátás

20.000.- 20.000.-

Versmondó emléklap,
aiándék könyvielző

20.000.- 20,000.-

Költészet napja-
Arany Jánosról Kiss
Eszterre1

140.000.- 140.000.-

Mindösszesen 340.000.- 40.000.- 300.000._



A BÖME éves tervezett programjai:
A két versünnep mellett megtartjuk a hagyományos Karácsonyi-sakk kupát, és Sakk
szakkörünk tagjai hetente találkoznak, segítik a sportág iránt érdeklődőket.

Terveink megvalósításához továbbra is tisztelettel kérjük Biatorbágy Város
Önko rmány zatának támo g atás át.

Biatorbágy,2017 . február 27 . I-{ b-!ru
Kiss Mária
elnök



pÁt-vÁznrI ADATLAp

A BIAToRBÁcyott műxöoő ctvtl szERvEzETEK zoll.Évl rÁruocnrÁsÁnn xlínr
pÁlyÁznrHoz

n pÁlyÁzó szERvEzEt Álrnl2016-BAN ELNyERT rÁruocnrÁs 330.000Ft

n pÁlyÁzó szERvEzEr Álrnl2017-BEN tcÉruyrlr rÁvocnrÁs 300.000Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati fettételeket
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhaszná!ásának önkormányzati
elIenőrzéséhez

Kelt: Biatorbágy, 2017 .

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET

. NEVE Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület

. SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy, Füzes u. í3.

. HONLAPJA

. SátrltnvrzETó pÉNZl NTÉZETE K&H Bank Zrt.

. BANKSZÁMLASZÁMA 1 0403 208- 505267 7 7 -7 27 8LoL9

. noósátvR 18669873-1-13

. ELNöKE lVEZETőJE szádváriné kiss Mária

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPV|SELÓJÉNEK

. NEVE szádváriné kiss Mária

. TELEFONSZÁMA 06 30 697 4092

. ELEKTRONlKUS LEVÉLCÍME szadmari@gmail.com

. PoSTACíME 2051 Biatorbágy, Füzes u, 13.

. NY|LATKoZAT^ A SZERVEZET
KöZHASZNÚsÁcnÓl

! közhasznú szervezet

x Nem közhasznú szervezet



TEREMHASZNÁLAT 201 7-BEN

Az alábbi táblázat pontos kitöltése nem csupán kötelezó kelléke a biatorbágyi civilszervezetek éves
támogatási pályázatának, hanem annak kitöltésével Önök nagyban segítik is a Juhász Ferenc
Művelódési Központ vezetőjének és munkatársainak tervező-szervező munkáját, valamint a város
éves program- és rendezvénynaptárjának teljessé tételét is.

A) Alkalmi teremhasználat iránti igény:

{ A tervezett időpont megjelölésével kérjük kitölteni akkor is, ha az időpont még nincs véglegesítve és
visszaigazolva a JFMK részéről
2 lde sorolandók a JFMK közösségi termei (kiállító terem, klubszoba, aula, stb.) a Nagyterem kivételével.

A rendszeres (heti, havi) programok (ideértve a tornatermek sportcélú igénybevételét is)
teremhasználói részére az igénybe vett terem, a program jellege, alkalmainak száma éves
viszonylatban és az idótartam feltüntetését kérjük a B) pont alatt.

B) Rendszeres teremhasználat iránti igény:

ől* {óí".u

", a,.íendezvéáy c
.,::.:,..|.|::||::|..' .'.:::::',':,.. ielleoe'''lll.

]]]]].ldőtartam,
,,]..l:,. .. íórá) ll,,.,l..

Naovterem I EgYéb
l terem2

1,
04.27. Költészet napja-

Arany János-est
2 Kiállító

2,
1 1 .,1B. Térségi versmondó

találkoző
6 X Kiállító

3.
12.17 Karácsonyi sakk-

kupa
o X

civil szervezet képviselőjének aláírása

. , 
,]] ,' : ,.] ,],:

,,ll 

Kdíwu',,,,

" |.., |::||.. .. . .::| .| .

l erem':.''. :.'.. .': ,.:

gombfociklub



NYlLATKOZAT

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatásárl k!!í Pályázaton
a közpénzeroől iy-ujtott támogatások átláthatóságáról szőló 2007. évi CLXXXI. tÖrvénY 14. §-a

alapján.

Tisztelt Pályáző|

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatásá9 P9lvÚltott PálYázatok a

kozpénzekbói nyújtott iámogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI, törvénY hatálYa alá

tartoznak, mivel BiatáÖágv'város önkormányzat költségvetéséből BiatorbágY KéPviselótestÜlete

pályázati eljárása során ődaítélhetó támogatásról van,91ó A fent említett törvény 14, §_ában

!ÚÍrtatnat megfelelően a mellékelt nyilatkozát beszerzéséről gondoskodnunk kell.

xáriux, szívesliedjen á Áegtereló rózt kitölteni, és aláírva a pályázathoz mellékelni, A nYilatkozat

csatolása nélkül a pá,tya"át a 2oO7. évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! A kitÖltéshez

segítséget nyújt a nyilatkozat hátoldalán található tájékoztató.

1. pÁyvÁzÓADATAI

2. NYILATKOZAT

Kelt: Biatorb ágy, 2a17 . tebruár 27 .

'"(^"J_L'A
a pályáző civil szervezet képviselője

Pályázó szervezet

neve: Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület

székhelye: : 2051 Biatorbágy, Füzes u. ,13.

képviselőjének neve: Szádváriné Kiss Mária

nyilvántartásba vételi okirat száma: TE 1689

nyilvántartásba vevő szerv neve: Pest Megyei Bíróság

A k".pé"."Klrö "yúrtt 
támogatások átláthatóságáról szÓló 2oo7. évi cLXXXl. törvény alapján velem szemben

érintettség, összeférhetetlenség ! fenn áll.
! nem áll fenn.

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása:

ffipénzekbólnyúJtolttámo9atásokátlátható.ságárÓlszóló2oQ7.évicLXXXl.törVény
rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmei kapcsolatban, illetúe Összeférhetetlenségem megszüntetése

érdekében.

5



B u d apest Környéki Törvényszék
Ü gyszám : 1 400/Pk.60353/1 994

?
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l
l

+ E,,i
í: í;i:,icliií.wS;;l,,e},1s,.tt rt:],1 §| jf" ""';;§ -:NY§ }] ffi4 .:{ {^i":# "#

§tl#Áp§§r §ü&r,J /§íJ r#§b,drvy_q;tr "\e* tr

Kivonat

a szewezettörvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól.
Az adatlekérés időpontja: 2016-01.08. 1 0:19

r, A szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0001689 Jogerő: 1994.10.24
1

z. A szervezet neve: Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület

s. A szeryezet rÖvidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve

+. A szervezet idegen nyelvú elnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

s. A szervezet típusa: Egyesület

o. Az egyesület formájalegyesület

e. A szervezet székhelye| 2051 Biatorbágy, Hunyadi u.3.

Jogerő: 1994.10.24
,|

Jogerő: 1994.10,24
1

Jogerő: 1994.10.24
1

Jogerő: 1994,10.24
1

g. (r) A képviseló hev€: Szádváriné Kiss Mária elnök

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva

Lakóhelye: 2051 Biatorbágy, Füzes u. 13,

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseletijog gyakorlásának módja nincs bejegyezve

terjedelme: Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve

A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogeró: 2003.04.12
4

ro. A szervezet célja: Cél leírása nincs bejegyezve

rr. A szervezet cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység JogerŐ: 20403,04,12

lz, A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve

lg.A !étesítő okirat (módosításának) kelte:

zr. Közhasznú jogállás: Nem közhasznú

zz. A szeryezet adószáma:,,1 8669873-1-1 3

zs. A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Felfüggesztett

Jogerő: 201 5.03.1 0

Jogerő: 201 5.03.1 0

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2011.11.15

z+, A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve

zs. A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegYezve

Közösségi adószárn megszerzésének / felfüggesztésének / tÖrlésének időPontja: ldópont nincs bejegYezve

zo, A szervezet statisztikai számjele: 18669873-9329-529-13 
JogerŐ: 2015'03'18

zz. A szeryezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / tÖrlésének időpontja: 2011.01.03

Jogerő: 20,15.03.,1B

ze, A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szol9áltató neve, székhelye: Számlavezető szolgá|tató nincs bejegyezve

*. A 
"r"*"zet 

jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Siervezeti egység nincs bejegyezve

eo. A szövetsé get létrehozó szervezetek l istáj a :

oldal:112



szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve

sze rvezetek : Jog utód szervezet n incs bejegyezve

levő eljárás típusa: Nincs

otyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

la. Egyéb:

zÁnnoÉx
A szervezet adatait illetően nincs váltózásbejegyzési eljárás folyamatban!

Budapest, 2016.01 ,08

aláírás

oldal:2l2

nyéki Törvényszék
,00/Pk.6035311994



ALÁIRÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Szádváriné Kiss Mária született Kiss Mária (Budapest,1965. év január hó
29. napján született, anyja neve: Szabó Mária) 2051 Biatorbágy, Fiizes utca 13. szám
alatti lakos, mint a Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Eg5,,esület (székhelye:
2051 Biatorbágy, Hunyadi utca 3.) elnöke az egyesületet akként jegyzem,hogy az
egyesület kézzel, géppel előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá nevemet
önállóan az alábbiak szerint írom:

i _ í't|_ 
^

a\

_,. _}§_eg! §=i{(-*ss
szddvúriné kiss Múria

_ ":;,lí..:.] !', '_.,, ,..

Ügyszám : I40l t lH./ 1 06 12016.

Alulírott budaörsi kölegyző-helyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási nyilatkozatot
Szádváriné Kiss Mária született Kiss Mária (Budapest, 1965. év január hő 29.

napján született, anyja neve: Szabó Mária) 2051 Biatorbágy, Füzes utca 13. szám
alatti lakos, aki felmutatta a 153153TA számú személyazonosító igazolványát, és a
62667] IL számú lakcímet igazolő hatósági igazolványát, előttem saját kezűleg írta

tanúsítja.-
Megjeg,,zés: az Ügírl tudomásul vette a kazjeglző-helyettes tájékoztatását a
kOzjegllzőlcről szóló ]991, évi XLL törvény 122. § (2)-00) bekezdéseibenfoglaltalcról,
vaglis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkpzéselcről. A
kazjeg,,ző-helyettes az üg,,fél személyazonossógának on-line ellenőrzését mellőzte,
mert az üg,,felet a kOzjegtző-helyettes személyesen ismeri,---
Kelt BudaOrsön, 2016. (Kettőezer-tizenhatodik) év január hő 2I. (huszonegyedik)
napján.-----

q..

íJ,
Dr.

kö4

Ez a tanűsítvány kizárőlrag az aláírási nyilatkozatra vezetett aláírás valódiságát

egyző-helyettes
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