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ELŐTERJESZTÉS 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának 

elszámolásáról 
 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt 2016. évi pályázaton 23 

egyesület, illetve alapítvány és 4 kiemelt szervezet kapott forrást céljai  megvalósításához. A 

Székely Kulturális Egyesület és a Biatorbágyi Lovas Baráti Kör a pályázati eljárásban nem 

kaphatott támogatást, a pályázat késedelmes benyújtása miatt. Külön kérelem alapján 

támogatott programjaik elszámolását mindkét szervezet benyújtotta. Az Ohmüllner Márton 

Alapítvány elmulasztotta a támogatási szerződés aláírását, ennek következtében a részükre 

megítélt támogatást nem lehetett átutalni. A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány a 2015. évi 

támogatott cél 2016-ban történő megvalósítására a képviselő-testülettől engedélyt kapott. 

Beszámolójukat ennek megfelelően nyújtották be. A Bia.Veritas Borkultúra és Tájvédő 

Egyesület kérelmére a képviselő-testület 261/2016. (XII.1.) határozatával hozzájárult, hogy a 

civil szervezetek számára kiírt 2016. évi pályázaton Magyarország nagy borvidékeinek, jeles 

borászatainak meglátogatása céljából „Bor-vidék túra” c. pályázati cél megvalósítására 

elnyert 100 000 Ft támogatást 2017-ben használja fel.  

A szakmai beszámolók tartalma a szervezetek egy részénél átfogó képet mutatnak az egész 

éves tevékenységükről, tagjaik számáról, aktivitásáról, mások esetében a szűkszavú 

ismertetők nem adnak kellő információt, ami nem csak a támogatás felhasználásának 

megítélése szempontjából probléma, hanem a következő évi pályázat elbírálásához sem 

adnak elegendő támpontot. Javaslom a támogatási szerződés kiegészítését a szakmai 

beszámoló kötelező elemeivel. Kérem a tisztelt bizottságot, tegyen javaslatot a szakmai 

beszámoló tartalmi elemeire. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadja el a Biatorbágyon működő civil 

szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló szakmai beszámolókat. 

Biatorbágy, 2017. február 9.  

  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Ön kormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (II. 23.) határozata 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának 

elszámolásáról 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágyon működő civil 

szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának elszámolását.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 



Szervezet neve Beszámoló Számlák
Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület  

Arts műhely  

Bia-Veritas  
Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány  

Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány  

Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány  

Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület  

Biatorbágyi Fotóklub Egyesület  

Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány  

Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány  

Biatorbágyi Lovas Baráti Kör  

Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület  

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület  

Biatorbágyi Táltos SE  

Biatorbágyi Fúvósznekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány  

Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület  

Magyar Vöröskereszt Biatorbágyi Alapszervezete  

Ohmüllner Márton Alapítvány  

Örökmozgó Alapítvány  

Pászti Miklós Alapítvány  

Pecató Sporthorgász Egyesület  

Pro Hungaricum Egyesület  

Szakály Mátyás Férfikórus  

Székely Kulturális Egyesület  

Torbágyi Római Katolikus Egyházközség  
Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kulturáért Egyesület Biatorbágy  

Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete  

Viadukt Sportegyesület Biatorbágy  

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Egyesülete  

Biatorbágyi civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolása















































































Szakmai beszámoló a  

Pászti Miklós Alapítvány 

2016. évi tevékenységéről 
 

 
Az Alapítvány 2016-os működése az terveknek megfelelően alakult, minden kitűzött 
programot sikeresen meg tudtunk valósítani, ill. további programokkal is bővült a 
tevékenységi körünk.  
 
Továbbra is leginkább két szervezet támogatására összpontosítottunk: a Pászti Miklós 
Vegyes Kórus és a Biatorbágyi Népdalkör működésére, programjaira, de emelett 
támogattuk a Pászti Milós Alapfokú Művészeti Iskolát és a sérültek zenei 
rendezvényét. 
 
A támogatott szervezeteink tevékenysége a következő programok megvalósítását 
eredményezte (a 2016-os pályázatunkban szereplő események dőlt betűvel szedve):  
 
 
 
Biatorbágyi Népdalkör:  
 
Farsangi rendezvény Páty /Közösségi Ház/ 

„Pünkösdi Dalos Találkozó” Tatabánya  2016.05.16  minősítés „Aranypáva Díj” 

Herceghalom 2016.05.28. „Lipka Éva” emlékműsor 

Népzenei Találkozó Dunavarsány 2016.06.18. 

„Városünnep” 2016.06.17.Biatorbágy /Faluház-vendégfogadás/ 

„Remetei Falunapok” Gyergyóremete 2016 július 09-10. 

Új kenyér ünnepe 2016. aug.20 /Faluház-színházterem/ 

Népzenei Találkozó Biatorbágy 2016.10.12. 

Angyalfia Vásár 2016.12.10 /Fő tér/ 

„Kemence Melege”-Fészek (Táncsics utcai műhely) 

2016.12.18. Karácsonyi műsor a torbágyi református templomban. 

2016.12.24. Karácsonyi műsor a torbágyi katolikus templomban 

 



 
 
Pászti Miklós Vegyes Kórus:  
 
Március 15. fellépés a városi ünnepségen 

Április 16. Pászti Napok koncert és díjkiosztó fogadással  

(vendégszereplő volt budaörsi Pro Musica Kórus) 

Május 8. Piliscsabai Egyházzenei Napok fellépés 

Június 18. Fellépés Budakeszin, az ottani református kórus meghívására 

Szeptember  2-4. Fonyódligeti kórustábor  

November 20. fellépés Nagyegyházán, a Hangistállóban klistérségi kórus találkozón 

December 2-4. Gánti kórustábor 

December 11. fellépés az Angyalfia Vásáron 

December 18. Adventi koncertek a biai és a torbágyi katolikus templomban 

 
Mind a népdalkör, mind a kórus továbbra is nagy lelkesedéssel és igyekezettel vett 
részt a fenti rendezvényeken, melyeket komoly felkészülés előzött meg, a heti 
rendszeres próbákon kívül gyakran jöttek össze további gyakorlásokra, és nagy 
körültekintéssel, kutatómunkával kereseték meg és választották ki az általuk előadott 
szerzeményeket, dalokat. A fellépéseik után sok-sok elismerést, dícséretet sikerült 
begyűjteniük, melyekből táplálkozva újra lelkesen és nagy várakozásokkal tekintenek 
a következő évi munka elé.  
 
A támogatott szervezetink tagja egymás rendezvényein is gyakran és szívesen részt 
vettek nézőként és előadóként is, így nem csak saját közösségeik formálódtak egyre 
összetartóbb csapattá, hanem Biatorbágy zenei életét is összefogták, és együtt 
képviselik és közvetítik a zenei kultúra értékeit a város minden lakója felé. Vidéki 
fellépéseiken, ill. a város határain túlról érkező nézőiken, vendégszereplőiken 
keresztül pedig jelentősen hozzájárultak Biatorbágy jó hírnevéhez, sikerült 
megmutatniuk, hogy ez a város milyen gazdag és színvonalas zenei kultúrát ápol. 
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