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I. Költségvetés bevételi oldal     

 
 
Az egyesületünk az alábbi forrásokból tervezi a 2018 évi működését fedezni, Biatorbágy Város 
közbiztonsága érdekében. 
 

- Biatorbágy Város Önkormányzatának támogatásból:  8.600.000-Ft 
- Vállalkozói támogatásból:                                                              1.400.000-Ft 
- Magánszemélyek támogatásából:                                                       591.000-Ft 
- OPSZ támogatásból:                                                                       1.500.000-Ft 
- Egyéni megállapodásokból befolyt támogatásból:           1.659.000-Ft 
-  1%-ból befolyt támogatásból, tagdíjból:                                             641.000-Ft 

 
               Teljes bevétel tervezete: 14.391.000,-Ft 
___________________________________________________________________________ 
 

II. Költségvetés kiadási oldal: 
 

A folyamatos járőrtevékenységhez közvetlenül szükséges, 
valamint a napi működéshez szükséges egyéb kiadások tervezete. 

 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 hiteltörlesztés 250 000 
egyéb új technikai eszközök beszerzése  3.800 000 
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A Biatorbágyi Bűnmegelőzési Iroda fenntartáshoz szükséges 

kiadások tervezete 

 Bútorzat csere 500.000 
Papír, írószer beszerzés  150 000 
Számítógépek cseréje, új eszközök beszerzése    600.000 
Működéshez szükséges szolgáltatások  vásárlása 150.000 
Karbantartási eszközök (tisztítás, takarítás, 
karbantartás) 150.000 

 
Biatorbágy Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub működéséhez szükséges 

kiadások tervezete 

 A klub részére oktatáshoz elektronikus eszközök 
beszerzése  200.000-Ft. 
Speciális oktatásokhoz szerszámok és egyéb 
eszközök beszerzése 300.000-Ft 
A klub részére sporteszközök beszerzése 250.000-Ft 
A klub bűnmegelőzési előadásokhoz 
oktatóanyagok beszerzése  50.000.-ft 

 
 
                        Teljes kiadási tervezett: 14.391.000.-Ft. 

_____________________________________________ 
III.  Tervezett felhasználási célok   

 
Biatorbágyi Polgárőrség célja a működésének biztosítása, a Polgárőrség által Biatorbágy Város 
Közbiztonságának fenntartása és javításához szükséges új technikai eszközök, járművek beszerzése, 
üzemeltetése, fenntartása. Polgárőrség elsőszámú 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 célunk elérését.   
 
Az alábbi célok eléréséhez, feladatok végrehajtáshoz szükséges a Polgárőrség működésének 
biztosítása, a feladatokhoz szükségesek új technikai eszközök, járművek beszerzése, üzemeltetése és 
fenntartása. Továbbá a bűnmegelőzési iroda működtetése, valamint a bűnmegelőzés érdekében az 
ifjúsági bűnmegelőzési klub működtetése is.    
 
A támogatásból befolyt összeget az alábbi fő célokra kívánjuk felhasználni:  
 
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.  
Közlekedésbiztonság javításánál a legfőbb feladat, hogy lehetőségeink szerint, a reggeli-, és délutáni 
órákban az iskolák előtt minél több alkalommal tudjuk a közlekedést segíteni, 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./ Bűnmegelőzési központ: Polgárőrség és az Önkormányzattal közös célja, hogy a Rendőrséggel 
közösen fejlesszen és működtessen egy olyan bűnmegelőzési központot, ahol a helyi közbiztonsággal 
ténylegesen foglalkozó szervezetek összehangolva, megfelelő körülmények között tudják munkájukat 
végezni, továbbá a hozzájuk fordulókat is méltó körülmények között lehessen fogadni.   
 
Jelenleg a Biatorbágy, Nagy utca 48. szám alatt működik Biatorbágy Város Bűnmegelőzési Központja, 
amelyben az alábbi szervezetek kaptak helyet: 

- Biatorbágyi Körzeti Megbízotti Iroda 
- Biatorbágyi Polgárőrség 
- Biatorbágy Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Iroda 

 
Itt működik továbbá a városunk térfigyelő és vagyonvédelmi központja. A rendszámfelismerő 
kamerák közül mind a 7.db működik, továbbá az Ürgehegyi feljáróban működik egy  1.db forgalom 
ellenőrző kamera. Működik továbbá még 4.db közlekedés ellenőrző kamera belterületen is. A 
kamerákat és a többi berendezést a Polgárőrség felügyeli napi 24 órában, a MÁV állomás P+R 
kamerái és az MÁV állomás belső kameráival együtt.   
 
3./ Ifjúságvédelem, bűnmegelőzés: Polgárőrség kiemelt célja, hogy Biatorbágyon az ifjúsági 
bűnelkövetést felszámolja, többek között a Biatorbágy Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub működtetésével, 
amelyben közreműködik a Budaörsi Rendőrkapitányság is. A Biatorbágy Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub 
2005-ben került megalapításra. A klubba többségében nehezen kezelhető, hátrányos helyzetű 
gyermek jár. A tagok átlagéletkora 13 év.  A klub működésének köszönhetően városunkban nem 
mérhető az ifjúsági bűnözés. Az elmúlt években nem fordult elő, hogy Biatorbágyi fiatalkorú 
Biatorbágyon követett volna el komolyabb jogsértést. Tovább az iskolán belüli erőszak is minimálisra 
tehető. Mivel a jövőben még több kamasz gyermek megjelenése várható a közterületeiken, így a klub 
működtetése és fejlesztése kiemelt cél a közbiztonságunk érdekében.         
 

IV. A leírt célok elérése érdekében az alábbiak szerint kérjük a támogatásukat: 
1./  Biatorbágyi Polgárőrség működésnek biztosítása, Polgárőrség által Biatorbágy Város 
közbiztonságának fenntartása, és a javításhoz szükséges új technikai eszközök, járművek beszerzése 
és üzemeltetése, fenntartása.  
( Kért támogatás: 7.300.000,-Ft) 
2./  Biatorbágy Város Bűnmegelőzési Központjának fejlesztése, működtetése.  
(Kért támogatás: 800.000,-Ft.)  
3./  Biatorbágy Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub fejlesztése, működtetése.  
(Kért támogatás:500.000.) 
 
A fentiek alapján kérjük pályázatunk támogatását.  
 
Biatorbágy, 2018. február 26.  
                                                                                                                  Csikós Zoltán elnök 
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Pályázati cél adatlap 1. 

 
 
Pályázó szervezet neve: Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület   
 
Pályázati cél: Biatorbágyi Polgárőrség működésnek biztosítása, Polgárőrség által Biatorbágy Város 
Közbiztonságának fenntartása és javításához szükséges új technikai eszközök, járművek beszerzése, 
üzemeltetése és fenntartása. 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
Polgárőrség elsőszámú 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 célunk elérését.  Az alábbi célok eléréséhez, feladatok végrehajtásához 
szükséges a Polgárőrség működésének biztosítása, a feladatokhoz szükségesek új technikai eszközök, 
járművek beszerzés, üzemeltetése és fenntartása. 
 
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.  
 
- Közlekedésbiztonság javításánál a legfőbb feladat, hogy lehetőségeink szerint, a reggeli-, és délutáni 
órákban az iskolák előtt minél több alkalommal tudjuk a közlekedést segíteni, 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.  
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

 

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 hiteltörlesztés 250 000 
egyéb új technikai eszközök beszerzése  3.800 000 
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A pályázati cél összköltsége:        12.041.000,-Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):              541.000,- Ft 

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):   2.540.000,-Ft 

Más forrás ( szponzor, támogatók): 1.660.000 Ft 

Pályázott összeg összesen:  7.300.000,- Ft 

 

Biatorbágy, 2018. február 26.       

                                                                                          Csikós Zoltán elnök  
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Pályázati cél adatlap 2. 

 
 
Pályázó szervezet neve:  Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület   
Pályázati cél: A biatorbágyi bűnmegelőzési iroda fejlesztése, működtetése. 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
Polgárőrség célja, hogy az Önkormányzattal és a Rendőrséggel közösen működtessen egy olyan 
központot, ahol a helyi közbiztonsággal ténylegesen foglalkozó szervezetek megfelelő körülmények 
között tudják munkájukat végezni, továbbá a hozzájuk fordulókat is méltó körülmények között 
lehessen fogadni.   
 
Jelenleg a Biatorbágy, Nagy utca 48. szám alatt működik Biatorbágy Város Bűnmegelőzési Központja, 
ahol az alábbi szerveztetek kaptak helyet: 

- Biatorbágyi Körzeti Megbízotti Iroda 
- Biatorbágyi Polgárőrség 
- Biatorbágy Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Iroda 

 
Itt működik továbbá a városunk térfigyelő és vagyonvédelmi központja. Az kamerákat és a többi 
berendezést a Polgárőrség felügyeli napi 24 órában.   

  
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

KIADÁSOK 
Általános kiadások 
Bútorzat csere 500.000 
Papír, írószer beszerzés  150 000 
Számítógépek cseréje, új eszközök beszerzése    600.000 
Működéshez szükséges szolgáltatások  vásárlása 150.000 
Karbantartási eszközök (tisztítás, takarítás, 
karbantartás) 150.000 

 
 
A pályázati cél összköltsége:        1.550.000,-Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):              50.000,- Ft 

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  50.000,-Ft 

más forrás ( szponzor, támogatók): 650.000,-Ft 

Pályázott összeg összesen:  800.000,- Ft 

Biatorbágy, 2018. február 26.       

                                                                                          Csikós Zoltán elnök  

 
 



1 
 

 
Pályázati cél adatlap 3. 

 
 
Pályázó szervezet neve: Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület   
 
Pályázati cél: Polgárőrség kiemelt célja, hogy Biatorbágyon az ifjúsági bűnelkövetést felszámolja, a 
Biatorbágy Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub működtetésével, amelyben közreműködik a Budaörsi 
Rendőrkapitányság is.  
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
Polgárőrség kiemelt célja, hogy Biatorbágyon az ifjúsági bűnelkövetést felszámolja. A cél érdekében 
2005-ben került létrehozásra Biatorbágy Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub. A klubba nagyon sok nehezen 
kezelhető, hátrányos helyzetű gyermek jár. A tagok átlagéletkora 13 év.  A klub működésének 
köszönhetően városunkban nem mérhető az ifjúsági bűnözés. Az elmúlt években nem fordult elő, 
hogy biatorbágyi fiatalkorú Biatorbágyon követet volna el komolyabb jogsértést.      
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

KIADÁSOK 
Általános kiadások 
A klub részére oktatáshoz elektronikus eszközök 
beszerzése  200.000-Ft. 
Speciális oktatásokhoz szerszámok és egyéb 
eszközök beszerzése 300.000-Ft 
A klub részére sporteszközök beszerzése 250.000-Ft 
A klub bűnmegelőzési előadásokhoz 
oktatóanyagok beszerzése  50.000.-ft 

 
A pályázati cél összköltsége: 800.000 -Ft       

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):        50.000-Ft      

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.): 50.000-Ft.    

más forrás ( szponzor, támogatók): 200.000-Ft 

Pályázott összeg összesen: 500.000-Ft. 

Biatorbágy, 2018. február 26.       

                                                                                          Csikós Zoltán elnök  
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