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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/a. 
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A pályázó szervezet adatai, a pályázat célja, az igényelt támogatás 

összege: 575.000 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: 

13-02-0000540 

 
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. 2017-ben egyesületünk 109.300,- 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, 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 2018. évi programtervezete 
 
A 2018-ban igényelt támogatási összeg megjelölése: 
 
A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2018-ban 575.000,- 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 
• Áprilisban: 
- szemétszedés,  
- kirándulás  
- közgyűlés. 
• Májusban: 
- Budavidék Zöldút kerékpáros túra, a Lovas Baráti Kör és a Faluház közös szervezésében. 
- 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.  
• Júliusban: 
- Családfasor gondozás szükség szerint. 
• Szeptember:  
-  kirándulás 
• Október:  
-  Családfasor karbantartások 
• November: 
- Családfasor rendezvény, téli karbantartások, ültetések. 
• December:  
-  kirándulás 
 
 
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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2018. évi programok költségvetés tervezete 
 
 Összes költség Önrész Kért önkormányzati 

támogatás 
Fasorkarbantartás 370 000 120 000 250 000 
Víz világnap 5 000 5 000 0 
Áprilisi takarítás 10 000 10 000 0 
Madarak és fák napja 170 000 50 000 120 000 
Budavidék Zöldút 
találkozó 

255 000 50 000 205 000 

Egyéb programok 41 000 41 000 0 
Összesen: 851 000     276000 575 000 

 
 
A 2018-ban igényelt támogatás tervezett felhasználása 
 
Az alábbi témakörökhöz támogatást más pályázati forrásokból nem 
remélhetünk. 
 
A Biatorbágyi Családfasor: 2018-as évben is el akarjuk végezni a megszokott 
karbantartási feladatokat (kaszálás, metszés, öntözés, permetezés, ültetés) 270 fa 
gyarapodik azon a szakaszon, amelyiknek az intenzív gondozását célul tűztük ki. Az elmúlt 
évben is több állagmegóvási feladatot teljesítettünk. Most már nagyobb szakaszon 
nyújtanak szép látványt a platánfák, de az összképen és az intenzíven karbantartott szakasz 
hosszán továbbra is tudunk javítani. Ehhez továbbra is szükség van előző években 
megszokott támogatásra, mert csak saját forrásból nem tudjuk fedezni a fenntartási 
költségeit. Saját munkaerőnkkel idén is megtoldjuk a pályázat nyújtotta anyagi lehetőséget. 
Ez évben is szeretnénk az aktuális karbantartási feladatokat részben vállalkozó 
bevonásával elvégezni. A Családfasor attól családfasor, hogy az egyes fák családokhoz 
kapcsolódnak. 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).  
 
Tervezett munkák: 

- Tavaszi ültetés –virágföld és trágya      20.000,- Ft 
- Vállalkozóval végeztetett kaszálás és bozótirtás  200.000,- 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     50.000,- Ft 
           Összesen :    370.000,- 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 
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bemutatása a célunk ezzel a rendezvénnyel, melyet a biatorbágyi általános iskolás 
gyermekek és biatorbágyi családok részére, az idén is meg kívánunk tartani.  
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.  
 
Célcsoport: Tanulók, ifjúsági csoportok, családok, 
Résztvevő szervezetek:  

- Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 
- Biatorbágyi Általános Iskolák 

 
A vetélkedő és a madarász előadás tervezett költségei: 

- A vetélkedő lebonyolításához szükséges eszközök  30.000,- 
- Díjak         70.000,- 
- Előadás ktg.        70,000,- 

Összesen:               170.000,- 
 

 
Budavidék Zöldút kerékpáros találkozó – Biatorbágy 
 
A BVZ alapvető célja a tágabb környezetünk, a Zsámbéki-medencében élő szomszédjaink 
és településeik jobb megismerése, környezetbarát közlekedés – kerékpározás – 
népszerűsítése kisforgalmú, biztonságos, a táj értékeit felkereső úthálózat bemutatása. 
Ennek érdekében szervezett több száz résztvevővel zajlott kerékpáros találkozókra mindig 
jó visszajelzéseket kaptunk. Az idei házigazda település Biatorbágy lehet, a Lovas baráti 
Kör kedves felajánlásának köszönhetően. A rendezvény jó alkalmat biztosít a vendéglátó 
település bemutatására, népszerűsítésére. Helyszín, a Viaduktokhoz közeli lovas pályák.  
 
A rendezvény ideje: Május  
Célcsoport: Biatorbágyi és kistérségi családok 
Résztvevő szervezetek:  

- Biatorbágyi Tájvédő Kör 
- Biatorbágyi Lovasbaráti Kör 
- Biatorbágy Kerékpáros és természetvédelmi Egyesület 
- Budavidék Zöldút Szövetség 
- Faluház 

 
A túra tervezett költségei: 

- Előadói díjak        100,000,- 
- Szállítási és egyéb költségek     155, 000,- 

Összesen:                 255.000,- 
 

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. 
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Budavidék Zöldút kerékpáros találkozó szervezésében és lebonyolításában 
segítségünkre lenne a Biatorbágyi Lovasbaráti Kör, a Biatorbágyi Természetbarát és 
Kerékpáros Egyesület, Budavidék Zöldút Szövetség és a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ.  
 
 
Az igényelt összegek nem tartalmaznak működési (banki, posta, telefon, 
Internet, stb.) költségeket.  
 
Az önrészünket az előző évekhez hasonlóan Szja 1%-os bevételekből és 
magánszemélyek támogatásaiból teremtjük elő 
 

Egyesületünk tervezet költségvetése 2018. évre 
 
Bevételek   Kiadások  
Tagdíj 70 000  Programok 851 000 
Önkormányzati támogatás 575 000  Működési ktg.         187 165 

NEA pályázat 538 300  Tárgyi eszköz 412 000 

SZJA 1 % 100 000    
Támogatások, kamat, egyéb 
bevételek 

100 000  Tartalékképzés rendkívüli 
kiadásokra 

 
844 434 

2017. évi záró pénzeszköz 911 299    
Összesen 2 294 599  Összesen 2 294 599 
 
 
Köszönjük 2017-ben nyújtott támogatásukat! 
 
Kérjük, hogy járuljanak hozzá 2018-ra tervezett céljaink 
megvalósításához is! 
 
Mellékletek: 
1. Adatlap 
2. Nyilatkozat 
3. Bírósági végzés 
4. Alapszabály 
 
Biatorbágy, 2018. február 27. 
 

Tisztelettel: 
 
 
                    Tüske Emil 
              A Biatorbágyi Tájvédő Kör egyesület 

                   Elnöke 
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Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 
 
Pályázó szervezet neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör 
Pályázati cél: Biatorbágyi Családfasor 
 
A pályázati cél rövid ismertetése:  
2018-as évben is el akarjuk végezni a megszokott karbantartási feladatokat (kaszálás, metszés, 
öntözés, permetezés, ültetés) 270 fa gyarapodik azon a szakaszon, amelyiknek az intenzív gondozását 
célul tűztük ki. Az elmúlt évben is több állagmegóvási feladatot teljesítettünk. Most már nagyobb 
szakaszon nyújtanak szép látványt a platánfák, de az összképen és az intenzíven karbantartott szakasz 
hosszán továbbra is tudunk javítani. Ehhez továbbra is szükség van előző években megszokott 
támogatásra, mert csak saját forrásból nem tudjuk fedezni a fenntartási költségeit. Saját 
munkaerőnkkel idén is megtoldjuk a pályázat nyújtotta anyagi lehetőséget. Ez évben is szeretnénk az 
aktuális karbantartási feladatokat részben vállalkozó bevonásával elvégezni. A Családfasor attól 
családfasor, hogy az egyes fák családokhoz kapcsolódnak. 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).  
 
Tervezett munkák: 

- Tavaszi ültetés –virágföld és trágya      20.000,- Ft 
- Vállalkozóval végeztetett kaszálás és bozótirtás  200.000,- 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     50.000,- Ft 

           Összesen :    370.000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:              370.000,- Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):   65.000,- Ft 

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.): 0,- Ft 

más forrás ( szponzor, támogatók):    55.000,- Ft 

Pályázott összeg összesen:  250.000,- Ft 

 

 

Biatorbágy, 2018. február 27.      ………………………………………… 

                   a pályázó civil szervezet képviselője 

 



2 
 

Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 
 
 
Pályázó szervezet neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör 
Pályázati cél: Madarak-Fák napja 
 
A pályázati cél rövid ismertetése:  
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.  
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.  
 
Célcsoport: Tanulók, ifjúsági csoportok, családok, 
Résztvevő szervezetek:  

- Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 
- Biatorbágyi Általános Iskolák 

 
A vetélkedő és a madarász előadás tervezett költségei: 

- A vetélkedő lebonyolításához szükséges eszközök    30.000,- 
- Díjak          70.000,- 
- Előadás ktg.         70.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Összesen:       170.000,- 
 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:   170.000,- Ft 

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

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.): 0,- Ft 

más forrás ( szponzor, támogatók):    0,- Ft 

Pályázott összeg összesen:   120.000,- Ft 

 

Biatorbágy, 2018. február 27.      ………………………………………… 

                   a pályázó civil szervezet képviselője 
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Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 
 
 
Pályázó szervezet neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör 
Pályázati cél: Biatorbágyi kistérségi kerékpáros találkozó 
 
A pályázati cél rövid ismertetése:  
Budavidék Zöldút kerékpáros találkozó – Biatorbágy 
A BVZ alapvető célja a tágabb környezetünk, a Zsámbéki-medencében élő szomszédjaink és 
településeik jobb megismerése, környezetbarát közlekedés – kerékpározás – népszerűsítése 
kisforgalmú, biztonságos, a táj értékeit felkereső úthálózat bemutatása. Ennek érdekében szervezett 
több száz résztvevővel zajlott kerékpáros találkozókra mindig jó visszajelzéseket kaptunk. Az idei 
házigazda település Biatorbágy lehet, a Lovas baráti Kör kedves felajánlásának köszönhetően. A 
rendezvény jó alkalmat biztosít a vendéglátó település bemutatására, népszerűsítésére. Helyszín, a 
Viaduktokhoz közeli lovas pályák.  
 
A rendezvény ideje: Május  
Célcsoport: Biatorbágyi és kistérségi családok 
Résztvevő szervezetek:  

- Biatorbágyi Tájvédő Kör 
- Biatorbágyi Lovasbaráti Kör 
- Biatorbágy Kerékpáros és természetvédelmi Egyesület 
- Budavidék Zöldút Szövetség 
- Faluház 

 
A túra tervezett költségei: 

- Előadói díjak       100.000,- 
- Szállítási és egyéb költségek     155.000,- 

Összesen:       255.000,- 
 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:   255.000,- Ft 

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

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.): 0,- Ft 

más forrás ( szponzor, támogatók): 0,- Ft 

Pályázott összeg összesen:   205.000,- Ft 

 

Biatorbágy, 2018. február 27.      ………………………………………… 

                   a pályázó civil szervezet képviselője 
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