
 
Előterjesztés 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2018. (I. 26.) számú határozatával 

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

támogatására. A kiírt pályázatra 25 pályázat érkezett a benyújtási határidőben. Ebből egy pályázat, 

adminisztratív okokból, nem ebben a körben kerül tárgyalásra: A Viadukt Lovas Egyesület, a Lovas 

Baráti Kör nem hivatalos jogutódjának a bejegyzése még folyamatban van. Így összesen 24 civil 

kérelmet tartalmaz az előterjesztés. Az előterjesztés mellékletében olvasható az összes pályázat 

anyaga, illetve egy részletes kéréseket tartalmazó exel táblázat is. Az előterjesztésben szereplő 

táblázatban a javasolt támogatási összegek szerepelnek. Az előterjesztés mellékletét képezi, az 

egyesületek beszámolójához készített űrlap is. 

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 2018-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 2018 . évi 

támogatásáról. 

Biatorbágy, 2018. március 29. 

Tisztelettel:  

 

Tálas-Tamássy Richárd s.k. 
képviselő 

 
anyagot összeállította: Tóth Tamás, Tálas Tamássy Richárd 



2 

 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2018. (III. 29.) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő 2018. évi 
támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. a 21/2018. (I. 26.) számú határozatával pályázatot írt ki a helyben működő civil 

szervezetek támogatására, 

2. a civil szervezetek 2018. évi támogatására benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint 

bírálja el: 

CIVIL SZERVEZETEK  
     2018.évi  
Vadkanok 
Sport 
Egyesület 

   

 
Túrasorozat 4db 3*3 
sátor ellenőrző ponthoz 
 

 600000 

   összesen   600000 
 Arts Műhely   évzáró gála színpadi 

kellék  
 100000 
 

   karácsonyi gála 
kellékek, díszletek  

 100000 
 

   zenevágás, 
szerkesztés  

 60000 
 

   jelmezkölcsönzés   20000 
 

   összesen   280000 
 BIA-VERITAS   Pünkösdi nyitott pincék   200000 

 

   Márton napi pincetúra   70000 
 

 Bortúra 150000 
 

  

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

150000 
 

 Szüreti felvonulás 30000 
 

   összesen   600000 
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 Biai Szent 
Anna  

 zarándoklat, 
buszköltség  

 250000 
 

   összesen   250000 
 

 Nebuló 
Alapítvány  

 Élő történelemóra 
 

 150000 
 

   Kapkodd a lábad 
Egészségnap  

 170000 
 

 Bábelőadás 226000 
 

   összesen   546000 
 Biatorbágy 
Közműv.   húsvéti kézműves fogl   70000 

 

 Alapítvány   adventi kézműves fogl   300000 
 

   összesen   370000 

 BÖME   térségi versmondó 
találkozó  

 135000 
 

   zsűri   65000 
 

   könyvjutalom   50000 
 

   emléklap   10000 
 

   költészet napja  200000 
 vendéglátás  10000 
   összesen   600000 
 Ifj. Fúvós és 
Füzes   karácsonyi gála   100000 

   görlingen utiköltség   200000 
   szüreti rendezvény   300000 
   összesen   600000 
 
Hagyományőrző 
Egy.  

 rajzpályázat  160000 

   fúvós és tánctalálk.   260000 
 

 Szüreti felvonulás 150000 

 Betlehemes bábok 
felújítása 

30000 
 

   összesen   600000 
 Fatsani Wing 
Chun   versenyeztetés  600000 

   házibajnokság    
   összesen   600000 
Égigérő 
Lándzsás Utifű 
Egyesület 

Közösségi kert anyag 20000 
 

 Nyitott kert rendezvény 20000 
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 Előadás szakmai nap 30000 
 

   összesen   70000 
 Ohmüllner M. 
Alap.   gyerektábor   100000 

 

   szkóla   200000 
 

   zarándoklat   200000 
 

 hittantábor 100000 
 

   összesen   600000 
 Örökmozgó 
Alap.   ovis közlekedési nap  100000 

 
   madárles megóvása   100000 

   gyerekprogram, 
utazási költség   400000 

   összesen   600000 

 Pászti Miklós 
Alap.   Pászti Napok   180000 

 

   felkészítő táb. Gánt   245000 
 

  Népdalkör  hangszer karbantart.   25000 
   vendégszereplés   150000 
   összesen   600000 

 Peca-tó SHE   Bia Kupa horgászv.   100000 

   gyermek horgásztáb.   200000 

   összesen   300000 
 

 Pro 
Hungaricum   Előadás sorozat  150000 

   összesen   150000 

 Szakály Mátyás 
Kórus     

   összesen   600000 

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

 250000 
 

   Madarak és fák napja   120000 
 

   Kerékpáros találkozó   205000 
 

   összesen   575000 
 Turwaller 
Stammtisch  

 zarándoklat a 
nemzetiségi héten   200000 
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   ünnepi közgyűlés 
bortúra  150000 

   polka   180000 
   adventi gyertyagyújtás   70000 

   összesen   600000 
 

 Biai 
Református 
Alap.  

 nyári bejáros tábor   200000 

   ifjúsági tábor   200000 
   összesen   400000 
 Székely Kör      

   rajzpályázat eszköz   250000 
 

   húsvéti készülődés, 
tojás  

 50000 
 

   székelynap eszközök 
kellékek  

 90000 
 

   tábor Erdélyben,    210000 
 

   összesen   600000 
Hagyományörző 
Lovas Betyár 
Közösség 

 200000 

 összesen 200000 
 

3. a pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) egy részletben történik, 2018. április 30-ig. 

4. A fent nevezett művészeti csoportok vezetőinek: 360.000 Ft összegben nyújt támogatás, 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. április 30. 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a Pénzügyi Osztály 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2018. (III. 29.) határozata 

A Biatorbágy területén működő civil szervezetek együttműködési megállapodás 
alapján történő 2018. évi támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

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

szerint nyújt támogatást 2018-ban: 

 

Szervezet neve 
Támogatás 

összege 

Biatorbágy és Környéke 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

600000 

Biatorbágy Polgárőrség és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

6500000 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete 

6500000 

Viadukt Sportegyesület Biatorbágy 14000000 

Összesen 27600000 

 

2. a támogatás keretében elnyert pénzösszeg átutalása, kifizetése két részletben, 2018. 

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

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a Pénzügyi Osztály 

 

  

 



CIVIL SZERVEZETEK ajánlott

2016. évi 2017. évi 2018.évi támogatás

Vadkanok Multisport 
Túrasorozat 4db 3*3 sátor ellenőrző 

ponthoz
0 0 600 000 600000

Egyesület 0 0 0

összesen 0 0 600 000 600000

Arts Műhely 200 000 250 000

évzáró gála összesen 200 000

hangszerelés, hangtechnika 100 000 0

színpad kellék 100 000 100000

nyári táborok összesen 200 000

étkeztetés 120 000 0

zenevágás 60 000 60000

jelmez 20 000 20000

Karácsonyi gála 200 000

színpad kellék 100 000 100000

zenevágás 100 000 0

összesen igényelt 0 200 000 600 000 280000

BIA-VERITAS

Pünkösdi nyitott pincék 400 000 400 000 250000/ 200000 200000

eszközök 20 000 10 000

területrendezés, kertészeti munkák 20 000

faluház padok bérlése 20 000

étkezési hozzájárulás 60 000 60 000

hirdető táblák 50 000

buszköltség 50 000 40 000

vendégelőadók 140 000 70 000

eszközbeszerzés 40 000

pohár gravírozás 20 000

marketing 50 000

Márton napi pincetúra 100 000 100 000 120000/ 70000 70000

Eszközök ( evőeszközök, tányér, 

pohár)
40 000 10000

buszköltség 40 000 20000

eszközök (poharak, kancsók) 20 000

vendéglátás 40000

marketing 50000

Bor-vidék túra 100 000 250000/ 150000 150000

buszköltség 250 000

Borverseny

borverseny, bírák, vendéglátás, 

borkorcsolyák, meghívók, eszközök, 

ajándékok

100 000

XXVII. Kistérségi 

Borverseny 200000/ 150000 150000

meghívók 20000

vendéglátás 30000

bírák díja 30000

utazása 20000

ajándékok, díjak 80000

eszközök 20000

Szüreti Mulatság 30000 30000

vendéglátás 30000

összesen 600 000 600 000 600 000 600000

Biai Szent Anna zarándoklat, buszköltség 250 000 250 000 250 000 250000

kirándulás 200 000 0

összesen 450 000 250 000 250 000 250000

Nebuló Alapítvány Tanévkezdő Forgatag ( belépő) 140 000 155 000

Együtt a Föld Napján 330 000

Magyarságunk megvalósítása, 

előadás
0 335 500

Élő történelemóra 150 000 150000

Kapkodd a lábad Egészségnap 170 000 170000

Bábelőadás 226 000 226000

összesen 470 000 155 000 546 000 546000



Biatorbágy Közműv. húsvéti kézműves fogl 70 000 60 000 70000 70000

Alapítvány adventi kézműves fogl 180 000 170 000 300000 300000

eszközök 100 000 90 000

összesen 350 000 320 000 370 000 370000

BÖME térségi versmondó találkozó 180 000 160 000 135000 135000

zsűri 320 000 70 000 65000 65000

könyvjutalom 70 000 50000 50000

emléklap 20 000 10000 10000

vendéglátás 10000 10000

költészet napja 150 000 140 000 200000 200000

összesen 650 000 300 000 335000 335000
Égigérő Lándzsás Útifű 

Egyesület
közösségi kert anyag 20000 20000

közösségi kert eszköz 30000 0

niytott kert rendezvény 20000 20000

előadás szakmai nap 30000 30000

összesen 0 100000 70000

Ifj. Fúvós és Füzes tavaszi koncert 0

Füzes és Barátai 400 000

karácsonyi gála 100 000 100 000 100000 100000

Svábok Világtalálk. 100 000

salzburg utiköltség 200 000

szüreti rendezvény 300 000 300000 300000

gölingeni út 200000 200000

összesen 600 000 600 000 600000 600000

Hagyományőrző Egy. szüreti felvonulás 160 000 150 000 150000

rajzpályázat 241 000 160 000 160000

fúvós és tánctalálk. 340 000 260000

betlehemes bábok felújítása 30 000 30000

összesen 401 000 437 000 680000 600000

Fatsani Wing Chun versenyeztetés 300 000 600000 600000

házibajnokság 200 000

összesen 500 000 600000 600000 600000

Vöröskereszt donormegbecsülés 50 000 50 000 100000 EBKE keretére

elsősegély tanfolyam 30 000 30 000

3 napos képzés 100 000 100 000

területi eü verseny 65 000 120 000 100000

klub működés 120000

háziverseny 30000

összesen 245 000 300 000 350000 0

Ohmüllner M. Alap. gyerektábor, busz 50000 40 000 100000 100000

szkóla 120000 120 000 200000 200000

zarándoklat 130000 120 000 200000 200000

adventi vásár 0

hittantábor 100000 100000

összesen 300 000 280 000 600000 600000

Örökmozgó Alap. ovis közlekedési nap 100 000 100 000 100000 100000

szervezési költségek 400 000

madárles megóvása 100 000 100 000 100000 100000
gyerekprogram, utazási költség, 

belépők
400 000 400000 400000

összesen 600 000 600 000 600000 600000



Pászti Miklós Alap. Pászti Napok 180 000 180 000 180000 180000

10 új egyenruha 0

2 adventi koncert 0

vendégszereplés 60 000

Sérült fiatalok konc. 0

felkészítő táb. Gánt 115 000 115 000 245000 245000

kottatartók 70 000

fellépő ruhák 130 000

Népdalkör Pünkösdi találkozó 50 000

Dunavarsányi találk. 50 000

Biatorbágyi találk. 40 000 40 000

hangszer karbantart. 35 000 35 000 25000 25000

vendégszereplés 100 000 150000 150000

összesen 600 000 600 000 600000 600000

Peca-tó SHE Bia Kupa horgászv. 100 000 70 000 100000

gát megerősítés 0

testvérvárosi halászlé 0

gyermek horgásztáb. 200 000 100 000 200000

összesen 300 000 170 000 400000 300000

Pro Hungaricum Benta Kupa 170 000

kaszálás 20 000

jurta bérlés 40 000

céltáblák 15 000

meghívók, plakátok 15 000

oklevelek érmek 40 000

ebéd, vendéglátás 45 000

sátor, pad bérlés 20 000

orvosi ügyelet 30 000

zárórendezvény harci zenei bemutató 140 000

interaktív tört.óra 70 000

Magyar történelmi és vallási 

ismeretterjesztő program 150000 150000

összesen 240 000 365 000 150000 150000

Szakály Mátyás Kórus emlékkoncert

buszköltség, Abasár, katonadal 

fesztivál
90 000

prágai kórustalálkozó

minősítő hangverseny

zongora kísérő, operaénekes 280 000 240 000

decemberi kórustal. 50 000

lemezfelvételek 180 000 280 000

vendégfellépők 65 000

adminisztráció 15 000

összesen 600 000 600 000 600000 600000

Tájvédő Kör
családi fasor gond. /karók, táblák, 

kaszálás, bozótírtás)
350 000 350 000 250000 250000

Madarak és fák napja 120 000 70 000 120000 120000

Pannon tenger kirándulás, előadói díj 50 000

kerékpáros találkozó 205000 205000

összesen 470 000 470 000 575000 575000

Hagyományőrző Lovas 

Betyár Közösség
zarándokút 200000

összesen 0 0 200000 200000



Turwaller Stammtisch zarándoklat a nemzetiségi héten 180 000 300 000

német nemz. Hét 0

ünnepi közgyűlés bortúra 180 000 350 000

vendégszereplés 0

Kisparti ausztriai fellépése 90 000

I. ifjúsági stammtisch bál 150 000 180 000

adventi gyertyagyújtás 180 000

összesen 600 000 1 010 000 600000 600000

Biai Református Alap. nyári bejáros tábor 150 000 150 000 200000 200000

ifjúsági tábor 150 000 150 000 200000 200000

összesen 300 000 300 000 400000 400000

Székely Kör határidőn túl adta be pályázatát 0

rajzpályázat eszköz 30 000 250000 250000

díjazás 70 000

húsvéti készülődés, tojás 10 000 50000 50000

eszköz, kellék 10 000

díjazás 20 000

székelynap eszközök kellékek 60 000 90000 90000

dologi kiadások 60 000

meghívottak 30 000

tábor Erdélyben, 147 000 210000 210000

utazás 63 000

összesen 500 000 600000 600000

Lovas Baráti Kör (Viadukt 

Lovas Egyesület)

Biatorbágyi Lovas Játékok ( kupák, 

érmek, bírók, pályaépítő díj, akadály 

bérlés)

0 600 000

600000 külön keret ha nem jön meg a bíróság!

600 000 600000

CIVILEK ÖSSZESEN 8 476 000 7 981 000 11 556 000 10076000

Mozgáskorlátozottak gyógyfürdők, karácsonyi ünnepség 350 000 400,00        

empátia nap 250 000 200,00        

anyák, férfiak napja

 összesen 600 000 600 000 1 265 000 600000

Önkéntes Tűzoltó továbbképzések, gyakorlatok 620          500,00        300000

járművek fenntartása 380          290,00        850000

új eszközök beszerzése 750          -               

működési költségek, kommunikáció 110 000 41,00          

6 db légzőkészülék 1 000,00     3 000 000

protokoll költség -               

telefon és posta -               

egyéb bevetési ruha 0 385,00        1 500 000

eszköz bevizsgálás 850 000

összesen 1 860 000 2 516 000 6 500 000 6500000

Polgárőrség gépjárművek fenntartása 3 000 000 1 700 000 ezt is nézzük át megint egy csomó fentartási költség!

gépjármű vásárlás 0

bűnmegelőzési klub működtetése 500 000 600 000 800000

bűnmegelőzési iroda fenntartása 1 650      1 900          

kommunikációs költségek 370 000

új technikai eszközök beszerzése 800 000

összesen 5 520 000 5 000 000 8 600 000 6500000

Viadukt SE
eredeti költségek+kosárlabda 

szakosztály beindítása
14 000 000 14 000 000

14000000

kolozsvári pálya felmérés 2500000 0

összesen 14 000 000 14 000 000 16500000 14000000

KIEMELT ÖSSZESEN 21 980 000 22 116 000 32 865 000 27600000

KIEMELT SZERVEZETEK



Népdalkör 300 000 360 000 360 000 360 000

Pászti Miklós Vegyesk. 300 000 360 000 360 000 360 000

Szakály Mátyás kórus 300 000 360 000 400 000 360 000

Fúvószenekar 300 000 360 000 360 000 360 000

Füzes Néptáncegy. 300 000 360 000 360 000 360 000

TISZTELETDÍJ ÖSSZESEN 1 500 000 1 800 000 1 840 000 1 800 000

TÁMOGATÁSI KERET 47 990 000 40000000

EGYESÜLETEK 7 981,00     11 556 000 10076000

KIEMELT SZERVEZETEK 22 116,00  32 865 000 27600000

TISZTELETDÍJ 1 800,00     1 840 000 1 800 000

összesen 46 261 000 39476000

MŰVÉSZETI VEZETŐK TISZTELETDÍJA













 
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.  
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Tárgy: A 2018 évi pályázathoz : 
                  -2017 évi eredmények  
                 - 2018 évi tevékenység, 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 2017. évi kiemelt támogatás (9.500.000,-Ft) eredményeképpen jelentősen csökkent a 
bűncselekmények száma Biatorbágyon. Példaként lehet felhozni a betörések számának 
alakulását, ami drasztikus csökkenést mutatott, a többi vagyon elleni bűncselekményekkel 
együtt.  
 
A saját és a rendőrségi statisztikák szerint is az elmúlt 8 év legjobb bűnügyi mutatóját 
tudjuk az önök részére prezentálni, amely eredmény a kiemelt támogatásnak is  
köszönhető.            
 
Az eredmények fenntartás, javítása érdekében, a 2018. évi pályázati kiírásnak megfelelően, 
alábbiakban ismertjük a polgárőrségünk tevékenységét, céljait. 
 

A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉG, CÉLJAI: 
 
Általános leírás: 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. 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 a 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: 
Polgárőrség kiemelt célja, hogy Biatorbágyon az ifjúsági bűnelkövetést felszámolja, a 
Biatorbágy Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub működtetésével, amelyben közreműködik a 
Budaörsi Rendőrkapitányság is. 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 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 elengedetlen a 
közbiztonságunk érdekében.         
 
Bűnmegelőzéssel kapcsolatban további feladat a folyamatos adatgyűjtés a bűncselekmények 
elkövetőivel kapcsolatban, nyomravezetői díj kitűzése, megelőző-felvilágosító tevékenység 
folytatása. Körzeti megbízottak általános iskolások részére bűnmegelőző foglalkozásainak 
segítése.   
Céljaink közé tartozik a Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub működtetésében való 
segítségnyújtás, kirándulások szervezése, vendégoktatók beszervezése.  
Az Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub Biatorbágyon, valamint a környező településeken történő 
bemutatása, a gyerekekkel műsorok szervezése. 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 a 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 vállalt feladatok végrehajtáshoz biztosítani 
tudjuk a technikai eszközöket, elsősorban a járműveket, azt követően pedig minden olyan eszközt, ami 
szükséges.   
 
5./ 2015-óta új elemként van jelen a 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, 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. A kamerák közül 
jelenleg a rendszámfelismerő kamerák közül mind a 7.db működik, továbbá az Ürgehegyi 
feljáróban működik egy  1.db ellenőrző kamera. Működik továbbá még 4.db közlekedés 
ellenőrző kamera.  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.  A fenti 
kamerák számának bővítése a térfigyelő kamerák kiépítésével várható.  
 
A fentiek szerint az alábbi célokra 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.) 
 
 
Biatorbágy, 2018. február 26. 
                                                                                Tisztelettel:       
 

Csikós Zoltán elnök 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 

 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

• SZÉKHELYE 2051 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 

 

Szja 1% fogadására 
jogosult-e 

 Igen  
 

Ha igen annak 2016. évi 
(2017-ben utalt) összege? 

 280.040,-Ft 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  9.500.000,-Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  8.600.000,-Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma 3 

  

A polgármesteri Hivatal tölti ki! 
Beérkezett: ……….. ……………. hó ………………….nap 

A pályázat a kiírásnak megfelelően tartalmazza: 
0 adatlap 0 alapszabály, vagy nyilatkozat az alapszabály változatlanságáról 

 0 nyilatkozat 2007. tv alapján 0 teremhasználat adatlap  
0 pályázati célok adatlap/adatlapok 

Hiányzik: ………………………………………………………………………………….. 
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A szervezet működésére/programjainak 
megvalósítására pályázott -e más támogató 
szervezethez (pl.: minisztérium, megye, alapítvány, 
eu.) 

 nem 

Ha igen, akkor sikeres volt-e a pályázata?  ------ 
 
Ha igen akkor kitől s milyen összegű támogatásban részesült? 

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

  

  

  

  
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 
ellenőrzéséhez 
 
 
Biatorbágy, 2018. február 26.   
 
 
  .......................................................................... 
 Csikós Zoltán elnök 



 

BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ  
EGYESÜLET 

                                                           ALAPÍTVA: 2005 
2051 Biatorbágy, Széchenyi utca 2/1. 

                          18724068-1-13     
Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu/  www.biatorbagy-bunmegelozes.hu. 
___________________________________________________________________________ 
 
                                                                                         Tárgy: Nyilatkozat adatváltozásról  
 
 
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 adatváltozás nem történt az 
egyesületünkben. 
 
Biatorbágy, 2018. február 26.  
 
                                                                           Tisztelettel: 
 
 
                                                                                   Csikós Zoltán 
                                                                                         elnök 
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NYILATKOZAT 

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. 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 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. 
 
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. 
 
Biatorbágy, 2018. február 26.    
 
 
  .......................................................................... 
 Csikós Zoltán elnök 

 
 
 
 

 





 



Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2051 Biatorbágy, Széchenyi utca 2/1  Telefonszám: 06-30/8684561  E-mail cím: 

police@biatv.hu  Web: http://biatorbagy-polgarorseg.hu 
 

 

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

 

PÁLYÁZAT 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék: 

- Pályázati adatlap (2.lap) 
- Pályázati cél adatlap 1.  (2.lap) 
- Pályázati cél adatlap 2.  (1.lap) 
- Pályázati cél adatlap 3.  (1.lap) 
- Átláthatósági nyilatkozat  (1.lap) 
- Teremhasználati nyilatkozat (1.lap) 
- Adatváltozási nyilatkozat (1.lap) 
- 2018 évi költségvetés  (3.lap)  
- 2018.  eredmények/tevékenység/feladatok/célok (3.lap) 
- Törvényszéki kivonat egyesületi nyilvántartásról (1.lap)  



 
BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ  

EGYESÜLET 
                                                           ALAPÍTVA: 2005 

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

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

 
 

EGYESÜLETI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET 
2018 

I. Bevételek tervezete   
II. Kiadások tervezete 
III. Tervezett felhasználási célok  
IV. Pályázati támogatás felhasználása  

__________________________________________________________________________ 
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 



 

BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ  
EGYESÜLET 

                                                           ALAPÍTVA: 2005 
2051 Biatorbágy, Széchenyi utca 2/1. 

                          18724068-1-13     
Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu/  www.biatorbagy-bunmegelozes.hu. 
___________________________________________________________________________ 
 
  Tárgy: 2018. 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 2018. évben nem kívánunk 
teremhasználati lehetőséggel élni a Juhász Ferenc Művelődési Központban. 
 
 
Biatorbágy, 2018. február 26.  
 
                                                                           Tisztelettel: 
 
 
                                                                                   Csikós Zoltán 
                                                                                         elnök 

 
 

mailto:police@biatv.hu
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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  
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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  

 
 































S.sz. Dátum Megnevezés Hely Költség Összeg Ft
1 2018.05.20 Katona és bordalfesztivál Abasár busz  100 000            
2 2018.05.27 Kórustalálkozó Herceghalom busz  30 000              
3 2018.09, Kórustalálkozó Nagyegyháza busz  50 000              
4 2018.10.21 Kórustalálkozó Faluház szervezés,eszköz,vendéglátás 180 000            
5 2018.11.08-11 Kórustalálkozó PRÁGA utazás, fellépés 2 500 000         
6 Adminisztráció (papír, posta, lemez sokszorosítás nyomtatás) 85 000              
7 Zongorakísérő 6 alkalommal 150 000            
8 Operaénekes 5 alkalommal 125 000            
9 Vendégfellépők 3 alkalommal 100 000            

10 Összesen 3 320 000         
 

11 Bevételek  
12 Tagdíj 24x3600 86 400              
13 utazási költség 1 250 000         
14 Sóskúti támogatás 100 000            
15 1% támogatás 20 000              
16 Összesen: 1 456 400         

  
20 Pénz igény 1 863 600         

 
21 Karnagy tiszteletdíj 400 000            

 
 
 
 
 
 

2018 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, 2018. február 28. 
 
 
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 11 613,-Ft 
volt. 
A Sóskút önkormányzatától 100 000,-Ft támogatást kaptunk 
 
Biatorbágy, 2018. február. 28. 
 
 
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 
 
2018. február 28. 
 
 
 
Flámis Vilmos 
 

 

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

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 

 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS 

• SZÉKHELYE BIATORBÁGY 

• HONLAPJA szakalymatyasferfikorus.hu 

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  OTP Bank 

• BANKSZÁMLASZÁMA 11742111-20066026 

• 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 
 Nem közhasznú szervezet 

Szja 1% fogadására 
jogosult-e 

 Igen  
 nem 

Ha igen annak 2016. évi 
(2017-ben utalt) összege? 

 11 613,- Ft 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  600 00,-Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS 
 KARNAGY TISZTELETDÍJA 

600 000,-Ft 
400 000,- Ft 

 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma  

A szervezet működésére/programjainak  Igen 

A polgármesteri Hivatal tölti ki! 
Beérkezett: ……….. ……………. hó ………………….nap 

A pályázat a kiírásnak megfelelően tartalmazza: 
0 adatlap 0 alapszabály, vagy nyilatkozat az alapszabály változatlanságáról 

 0 nyilatkozat 2007. tv alapján 0 teremhasználat adatlap  
0 pályázati célok adatlap/adatlapok 

Hiányzik: ………………………………………………………………………………….. 
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megvalósítására pályázott -e más támogató 
szervezethez (pl.: minisztérium, megye, 
alapítvány, eu.) 

igen 
minisztérium 
Sóskút önkormányzat 

Ha igen, akkor sikeres volt-e a pályázata? elbírálás alatt 
 nem 

 
Ha igen akkor kitől s milyen összegű támogatásban részesült? 

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

minisztérium 1 000 000,-SFt 

Sóskút 100 000,-Ft 

  

  
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 
ellenőrzéséhez 
 
 
Kelt: Biatorbágy, 2018.02.28   
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 
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TEREMHASZNÁLAT 2018-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 Könyvtár 

 Dátum¹ a rendezvény címe/ 
jellege 

Időtartam 
(óra) Nagyterem Egyéb 

terem2   

1. 09.09 kóruskoncert 5  x 103, 
104,kiállító 

  

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, 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 

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 

JFMK 104 PRÓBA HETI 2 2 

     

     

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

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. 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 BAROSS G. U. 1  ____________________________________________________________  

képviselőjének neve:   FLÁMIS VILMOS______________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma: TE3066 ___________________________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG ______________________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben 
érintettség, összeférhetetlenség  
  fenn áll. 
 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, 2018.   
 
 
  .......................................................................... 
 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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Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 
 
Pályázó szervezet neve: 
Pályázati cél: 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
A civil szervezet feladatainak segítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:   3 320 000.-Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):  1 256  400,-Ft 

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  1 000 000,- Ft 

más forrás ( szponzor, támogatók     100 000,- Ft 

Pályázott összeg összesen:  600 000,-Ft 

 

 

 

Biatorbágy, 2018.      ………………………………………… 

              a pályázó civil szervezet képviselője 



       SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS.  
www.szakalymatyasferfikorus..hu 

facebook.com/szakalymatyasferfikorus 
Hangversenykórus 2010, Fesztiválkórus 2015 

_____________________________________________________________________________________________  
 
 

 2018 ÉVI PÁLYÁZAT 

 

 
A Szákály Mátyás Férfikórus köszöni az Önkormányzat 2016 évi támogatását. 
Igyekeztünk a leggazdaságosabban felhasználni. Reméljük, hogy a város 
rendezvényein való fellépések segítették a város ünnepeinek színvonalas 
megtartását. 

2018 évi munkánkat a prágai meghívás, valamint a jövő évi 60. évfordulóra való 
felkészülés határozza meg. 

A hazai fellépésink közül kiemelkedik az Abasári a Herceghalmi, valamint a 
Nagyegyházi vendégszereplés, továbbá a saját koncertünk. Reméljük sikerrel 
szerepelünk a prágai nemzetközi kórusfesztiválon. 

Év végéig el akarjuk készíteni a kórus buletinjét, mely bemutatja a hatvan év 
történetét. Elkészült a mester CD, meg kel tervezni a borítót és sokszorosítani 
kívánjuk 500 példányban. Ügy tervezzük hogy a lemezek a buletin melléklete 
lesz. 

Tervezünk egy kiállítást 60 éves évfordulóra. 

A Pályázattal az alábbi célokat kívánjuk megvalósítani: 

- Lemez borítókészítés, sokszorosítás 

- Prágai kóruskoncertre utazás 

- Buszos utazás a meghívásokra 

-  Zongorakísérő és operaénekes tiszteletdíja 

Mellékeljük a 2018 évi költségtervet. 

 

http://www.szakalymatyasferfikorus..hu/


2018 ÉVI PROGRAM TERVEZET 
 

1. Január 12               Évzáró kórusvacsora                        Közösségi Ház 
2. Január 27.              Disznótor                                          Fellépés 
3. Március 25            Virágvasárnap Torbágy                    Fellépés 
4. Május 20.              Katona és Bordal Fesztivál               Abasár 
8. Május 27               Kórustalálkozó                                  Herceghalom   
9. Június  4                Összetartozás napja                           Biatorbágy 
10. Június 24.            Városünnep                                       Biatorbágy 

Július 1.-től Augusztus 14.-ig Nyári szünet 
11. Szeptember              Kórustalálkozó                                 Nagyegyháza 
12. Október 21.              Kórustalálkozó                                 Faluház 
13. November 8-11.       Kórustalálkozó                                 Prága 
14. December                 Advent                                             Sóskút 
 

Igény szerint részt veszünk városi ünnepségeken: március 15, augusztus 20, 
október 23  

 

 

Biatorbágy, 2017. február. 26.  

 
 

 Flámis Vilmos 

      elnök 
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI 
CÉLJAINAK RÖVID ISMERTETÉSE 

 
 
A pályázó szervezet adatai: 
Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 3. 
 
A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége: 
Marlok Ferenc 
2051 Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13/b. 
23/310-658 
marlokomm2010@gmail.com 
 
A szervezet bankszámlaszáma:  
10400463-50526774-83901001 
K&H Bank Zrt. 
 
Az Alapító Okiratban megfogalmazott alapítványi célok: 
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány célja a Biatorbágyon élő rászoruló idősek és egyedülálló 
személyek mentálhigiénés, szociális gondozása, segítése. A gyermek-és ifjúságvédelemi szervezet 
segítése. 
A közfeladatot ellátó egyházi kezelésben lévő római katolikus temető fenntartásának, 
gondozásának elősegítése. 
A Biai római katolikus templom és a hozzátartozó sekrestye állagának megóvása, felújítása. 
A Biai római katolikus plébánia épületének illetve a hozzátartozó kertnek a gondozása. 
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A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 2018. ÉVI TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE 

2018. ÉVI PÁLYÁZATI CÉLOK 
2018-BEN IGÉNYELT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

 
Ebben az évben is célunk városunkban, egyházközségünkben a közösségépítés, a közösségek 
megerősítése, programjaiknak támogatása erkölcsileg, lelkileg, anyagilag. 
Ennek érdekében, őket támogatva, segítve szervezzük a továbbiakban is feladatainkat, 
összehangolva programjainkat más eseményekkel. 
 

• Tervezünk 1-1 napos zarándoklatot, ami a résztvevők lelki megerősödését 
szolgálja.(Ebben kérnénk Önkormányzati támogatást)  

• Mécs családtáborát támogatjuk lehetőségeink szerint.  
• Ministránsok tábori költségeinek kiadásához járulunk hozzá. 
• Hittanosok - közel 60 gyerek, óvodás, kisiskolás - plébániai táboroztatásának megsegítése. 
• Cserkészek sátorvásárlását ismét szeretnénk segíteni. 
• Üdülési jog megvásárlására fordítunk kb. 70 000 Ft-ot. 
• A plébánia kert gondozása, rendben tartása folyamatosan egész évben. 
• Idén is folytatjuk a családok, rászorulók megsegítését. Karitatív célra vásárolnánk krumplit, 

almát, mézet, stb. Ezáltal segítve az helyi karitász csoport munkáját. 
 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 2018. ÉVI CÉLJAI, AMELYHEZ AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁST 
SZERETNÉ ELNYERNI 
 
A 2017. évben az Önkormányzattal 250 000 támogatást kaptunk zarándoklatra. 
amiről beszámolókkal, számlákkal igazoltan elszámoltunk. 
 
A 2018. évben egy programhoz kérnénk az Önkormányzat anyagi támogatását.  
250 000 Ft-ra szeretnénk pályázni, amit ha elnyerünk, az alábbi eseményekre fordítjuk:  
 

Már hagyomány, hogy ősszel elzarándokolunk hazánk nemzeti kegyhelyére, 
Mátraverebély-szentkútra. Ezt ebben az évben is megszervezzük.   Mint tavaly, 2 nagy 
busszal fogunk elindulni, közel 90 fővel. Idősek, nagycsaládosok gyermekekkel. A 2 busz 
költsége előzetes számítás szerint 300 000 Ft lesz. Ezért ehhez a kiadáshoz kérnénk 
Önkormányzati segítséget 250 000 Ft-ot. 
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2018. ÉVI TERVEZETT TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS: 
 
2018. évi tervezett bevételek összeg (Ft) 
  
Adó 1 %    200 000 
Adomány    600 000 
Önkormányzati pályázat    250 000 
EPER pályázat    300 000 
Tervezett bevételek összesen 1 350 000 
 
 
 
2018. évi tervezett kiadások Összeg (Ft) 

Tervezett programok:  
  
Mátraverebély-szentkút 1 napos zarándoklat 300 000  (Önkormányzati támogatás: 

250 000) 
Mécs családi tábor 100 000  
Hittanos tábor 150 000 
Ministránsok tábor 100 000 
  

Egyéb kiadások:  
  
Cserkészet támogatása 170 000 
Üdülési jog   70 000 
Forrás, egyházközségünk hírlevele   50 000 
Könyvelési díj   60 000 
Biblia   60 000 
Egyéb kegytárgy   30 000 
Karitatív célra 200 000 
Templom, plébánia takarítására porszívó 100 000 
Tervezett kiadások összesen 1 390 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

A 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 
 
Az alábbiakban a 2017. évi tevékenységünket, munkánkat szeretnénk röviden összefoglalni és 
ismertetni. 

BIAI RÓM. KAT. PLÉBÁNIÁN MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEKNEK NYÚJTANDÓ SEGÍTSÉG 

• Ministráns tábor támogatása közel 80 000 Ft  
• A plébániai Hittanos táborban a gyermekek étkezési díját támogattuk: 130 000 Ft 
• Mécs táborra: 50 000 Ft 
• Cserkészek sátrakat szerettek volna a táborozásaikhoz, így az Alapítvány 2 sátor 

megvásárlását segítette, ez 327 660 Ft kiadást jelentett. Később az összeg felét az 
Önkormányzat nagylelkűen átvállalta, egy sátor árát számlánkra átutalta: 163 830 Ft 

ZARÁNDOKLATOK 

• Az önkormányzati pályázaton elnyert támogatást idén is Mátraverebély-szentkúti 
zarándoklatra használtuk fel. Az évek alatt egyre többen jelentkeztek erre az útra, idén 2 
busszal, közel 90 fővel tudtunk elzarándokolni Szentkútra. 287 216 Ft-ot költöttünk.   

•  Makrovilág Utazási Iroda által egy meghirdetett zarándoklatra is jelentkeztünk.  
Megszerveztük, 40 fővel utaztunk el Győrbe a könnyező Szűzanyához.                                                                                                                                                   

KARITATÍV CÉLRA 

• Alapítványunk 1-1 hetes üdülési joggal rendelkezik, amit minden évben felajánljuk. 
Ez évben egy Kárpátalján élő házaspár élt a lehetőséggel, akik programokban gazdag 
felejthetetlen hetet töltöttek el Sopronban a Solár Hotelben. 
Üdülési jogra 90 900 Ft-ot költöttünk. 
 

EGYÉB KIADÁSOK:      

• EPER pályázat keretében egy kisebb összeget nyertünk, amit kipótoltunk, így projektort és 
laptopot tudtunk vásárolni, ami az alapítvány munkáját segíti: 319 650 Ft. 

• Templomhangosítást évekkel ezelőtt már kiépítettük, de a használat alatt kissé 
megkopott, elromlott. Év elején átnézettük és 80 000 Ft-ot költöttünk rá. 

• A keresztelő kúton lévő Szentlélek galamb aranyozása 60 000 Ft-ba került. 
• Évek óta minden megkereszteltnek Bibliát ajándékozunk verssel. Még 30 db Bibliát kellett 

rendelnünk 75 654 Ft értékben.  
• Nyáron Szent Kristóf ünnepén az autók megáldása történik a plébánia kertben.                              

Ez alkalomból a gépkocsi tulajdonosoknak Szent Kristóf érmeket adtunk.  
• A plébánia kertet igyekszünk erőnkhöz, lehetőségeinkhez képest rendben tartani. 
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• Minden hónapban szentmisét mondatunk azokért, akik támogatják Alapítványunkat. 

Összes kiadásunk nagyságrendileg 1 560 000 Ft volt. 

Tervezett programjainkat, feladatainkat sikeresen megvalósítottuk, amihez nagymértékben 
hozzájárult az Önkormányzat anyagi megsegítése.  
 
 
 
 
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a pályázaton, bízunk annak sikerében, készek vagyunk idén 
is a pályázatban foglaltaknak eleget tenni. 
 
Kérjük az Önkormányzat támogatását és pályázatunk pozitív elbírálását. 
 
 
Tisztelettel:          
                            Marlok Ferenc 
                       Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány elnöke 
 
 
 
Kelt: Biatorbágy, 2018. február 25. 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 

• SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 3. 

• HONLAPJA  

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  K & H Bank Zrt. 

• BANKSZÁMLASZÁMA 10400463-50526774-83901001 

• ADÓSZÁMA 18688973-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Marlok Ferenc 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Marlok Ferenc 

• TELEFONSZÁMA 23/310-658 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME marlokomm2010@gmail.com 

• POSTACÍME 2051 Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u.13/B. 

NYILATKOZATA A 
SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

 Közhasznú szervezet 
 Nem közhasznú szervezet 

Szja 1% fogadására jogosult-e 
 Igen  
 nem 

Ha igen annak 2016. évi (2017-
ben utalt) összege? 

 242 175 Ft   

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  250 000 Ft 

A polgármesteri Hivatal tölti ki! 
Beérkezett: ……….. ……………. hó ………………….nap 

A pályázat a kiírásnak megfelelően tartalmazza: 
0 adatlap 0 alapszabály, vagy nyilatkozat az alapszabály változatlanságáról 

 0 nyilatkozat 2007. tv alapján 0 teremhasználat adatlap  
0 pályázati célok adatlap/adatlapok 
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A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  250 000 Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma 1 

A szervezet működésére/programjainak 
megvalósítására pályázott -e más támogató 
szervezethez (pl.: minisztérium, megye, 
alapítvány, eu.) 

 Igen 
 nem 

Ha igen, akkor sikeres volt-e a pályázata?  Igen 
 nem 

 

Ha igen akkor kitől s milyen összegű támogatásban részesült? 

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – EPER pályázat 290 000 Ft 

  

  

  

 

 

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

 

 

Kelt: Biatorbágy, 2018. február 25.  

 

 

                                 Marlok Ferenc 

 a pályázó civil szervezet képviselője 
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TEREMHASZNÁLAT 2018-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 

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 
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, 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 

Faluház kiállító terem gombfoci klub 98 2 

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

 

B) Rendszeres teremhasználat iránti igény: 
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Intézmény Terem Program Alkalom/év  óra/alkalom 

     

     

     

 

 …Marlok Ferenc 

 a pályázó civil szervezet képviselőjének aláírása  
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NYILATKOZAT 

 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. 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: Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány ________________________________________________________  

székhelye: 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 3.  ____________________________________________  

képviselőjének neve:Marlok Ferenc ___________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma: AM. 1959. ____________________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve: Pest Megyei Bíróság _________________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 
 

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

  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, 2018. február 25.  

 

 

                              Marlok Ferenc 

 a pályázó civil szervezet képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT a civil szervezet Alapító Okiratában történt változásról 

 

Az előző években benyújtott pályázati időponthoz képest az Alapító Okiratban nem történt 
változás. 

 

Marlok Ferenc, az Alapítvány kuratóriumának elnöke 

Kelt: Biatorbágy, 2018-02-25 
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Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 

Pályázó szervezet neve:  Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 

Pályázati cél:           Mátraverbély-Szentkút zarándoklat 

A pályázati cél rövid ismertetése: 

A 2018. évben egy programhoz kérnénk az Önkormányzat anyagi támogatását.  
 
Már sok éves hagyomány, hogy ősszel egy napra elzarándokolunk hazánk nemzeti kegyhelyére, 
Mátraverebély-szentkútra. Ezt ebben az évben is megszervezzük.    
Mint tavaly, 2 nagy busszal fogunk elindulni, közel 90 fővel. Főleg idősek, egyedülálló emberek 
jelentkezését várható, de a zarándoklatainkhoz egyre több nagycsaládos is csatlakozik.   
A 2 busz költsége, előzetes számítás szerint 300 000 Ft lesz. Ehhez a kiadáshoz kérnénk 
Önkormányzati segítséget 250 000 Ft-ot. 
 

Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége: …300 000…………………………………………………..Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%): ……50 000………………………………………………… Ft 

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb. ……. Ft 

más forrás ( szponzor, támogatók): ……………………………………………………… Ft 

Pályázott összeg összesen: ………250 000………………………………………………………………. Ft 

 

Biatorbágy, 2018. február 25.       …Marlok Ferenc… 

              a pályázó civil szervezet képviselője 
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Bírósági végzés  
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Budapest Környéki Törvényszék 
48.Pk.60.609/1989/47.

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék a 13-02-0000540 szám alatt nyilvántartott Biatorbágyi Tájvédő
Kör  (székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság utca 3.)  elnevezésű civil  szervezet alábbi adataiban
bekövetkezett változások átvezetését.

1./ A bíróság  elrendeli a  szervezet  közhasznú jogállásának bírósági  nyilvántartásba történő
bejegyzését jelen végzés jogerőre emelkedésének napjával.

2.) Alapszabály módosítás kelte: 2016. december 5.

A végzés  ellen a  kézbesítéstől  számított  15 napon belül  a  Fővárosi  Ítélőtáblához címzett,  de a
Budapest Környéki Törvényszéknél írásban benyújtható fellebbezésnek van helye. A törvényszék
tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az Ítélőtábla előtti eljárásban az ügy érdemében hozott végzés ellen
a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

A törvényszék  a civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b.) pontjában foglalt
felhatalmazás  alapján  a  kérelmező  nyilvántartás  módosítása  iránti  kérelmének  a  Ptk.  3:63.§  -
3:87.§-ai,  valamint  a  Cnytv.  37.  §  (1)  bekezdése,  a  23-24.  §,  107.§  (3)  bekezdése,  továbbá az
11/2012. (II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező azt a szükséges mellékletekkel
ellátva nyújtotta be.

A közhasznú jogállás  nyilvántartásba vétele  iránti  kérelemnek a bíróság az egyesülési  jogról,  a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 32.§ (4) bekezdés b) pontja (erőforrás ellátottság), a 32. § (5) bekezdés a), b)
pontja (társadalmi támogatottság), a 33.-34.§-ai, és a Cnytv. 44.§-a alapján állapította meg, hogy a
kérelmező a törvényi követelményeknek, feltételeknek megfelel.

A végzés ellen fellebbezésnek a Cnytv. 5. §-ának (1) bekezdése folytán alkalmazandó 1952. évi III .
Törvény (Pp.)  233. §-ának (1) bekezdés alapján van helye. Az ügy érdemében hozott végzés ellen
fellebbezést előterjesztő fél számára az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet a Pp. 73/A. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján kötelező. 

Budapest, 2017. január 5.

dr. Nyíri Krisztina
             bírósági titkár



Budapest Környéki Törvényszék 
48.Pk.60.609/1989/49. 

 V É G Z É S 

A Biatorbágyi  Tájvédő Kör  civil  szervezet  ügyében a  törvényszék megállapítja, hogy a
2017. január 5. napján meghozott 47. sorszámú végzés 2017. január 21. napján  jogerőre
emelkedett.

A törvényszék ismételten felhívja a szervezet figyelmét arra, hogy a 48.Pk.60.609/1989/48.
számú végzésben foglaltaknak tegyen eleget.

Budapest, 2017. február 10.

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

  
 

CC II VV II LL   PP ÁÁ LL YY ÁÁ ZZ AA TT   22 00 11 88   
 
 
 
 
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 ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. 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 10403758-50526774-78771004 

• 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 

 Közhasznú szervezet 
 Nem közhasznú szervezet 

Szja 1% fogadására 
jogosult-e 

 Igen  
 nem 

Ha igen annak 2016. évi 
(2017-ben utalt) összege? 

 109.300,- Ft 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  470.000,- Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  575.000,- Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma 3 db 

A szervezet működésére/programjainak  Igen 

A polgármesteri Hivatal tölti ki! 
Beérkezett: ……….. ……………. hó ………………….nap 

A pályázat a kiírásnak megfelelően tartalmazza: 
0 adatlap 0 alapszabály, vagy nyilatkozat az alapszabály változatlanságáról 

 0 nyilatkozat 2007. tv alapján 0 teremhasználat adatlap  
0 pályázati célok adatlap/adatlapok 

Hiányzik: ………………………………………………………………………………….. 
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megvalósítására pályázott -e más támogató 
szervezethez (pl.: minisztérium, megye, 
alapítvány, eu.) 

 nem 

Ha igen, akkor sikeres volt-e a pályázata?  Igen 
 nem 

 
Ha igen akkor kitől s milyen összegű támogatásban részesült? 

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

NEA működési célra az elbírálás még folyamatban 

  

  

  
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 
ellenőrzéséhez 
 
 
Kelt: Biatorbágy, 2018. február 27.  
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 
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TEREMHASZNÁLAT 2018-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 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 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, 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 

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  
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NYILATKOZAT 

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázaton 

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

 
Tisztelt Pályázó! 
 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. 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: 13-02-0000540 _____________________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve: Pest Megyei Bíróság __________________________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben 
érintettség, összeférhetetlenség  
  fenn áll. 
 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, 2018. február 27.  
 
 
  .......................................................................... 
 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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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 
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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 

 



PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. 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 

Szja 1% fogadására 
jogosult-e 

X  Igen  
     nem 

Ha igen annak 2016. évi 
(2017-ben utalt) összege?      118.000 .- Ft 

 

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

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  600.000.- Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma 4 

A szervezet működésére/programjainak 
megvalósítására pályázott -e más támogató 

      Igen 
  x  nem 

A polgármesteri Hivatal tölti ki! 
Beérkezett: ……….. ……………. hó ………………….nap 

A pályázat a kiírásnak megfelelően tartalmazza: 
0 adatlap 0 alapszabály, vagy nyilatkozat az alapszabály változatlanságáról 

 0 nyilatkozat 2007. tv alapján 0 teremhasználat adatlap  
0 pályázati célok adatlap/adatlapok 

Hiányzik: ………………………………………………………………………………….. 



szervezethez (pl.: minisztérium, megye, 
alapítvány, eu.) 

Ha igen, akkor sikeres volt-e a pályázata?     Igen 
    nem 

 
Ha igen akkor kitől s milyen összegű támogatásban részesült? 

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

  

  

  

  
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 
megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 
ellenőrzéséhez 
 
 
Kelt: Biatorbágy, 2018. 02.22.  
 
 
                         Rack Ferencné sk. 
 a pályázó civil szervezet képviselője 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NYILATKOZAT 



 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. 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: 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  
  fenn áll. 
 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, 2018. 02. 22.  
 
 
                         Rack Ferencné sk. 
 a pályázó civil szervezet képviselője 

  



 
Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 
 
Pályázó szervezet neve: Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület - Biatorbágy 
 
Pályázati cél:    Ünnepi közgyűlés - Bortúra  
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
A  Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület megalakulása óta, az előírásoknak 
megfelelően évente tartja rendszeres közgyűlését, mely rendezvényhez kapcsolódóan bortúrát 
szervezünk.  
A TST  Egyesület alapító okiratában megfogalmazott célok között szerepel a népviselet, a 
gasztronómiai szokások, szőlőművelés – borászat és az egykori életmód felkutatása, továbbörökítése.  
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:       350.000-.Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):         200.000.- Ft 

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

más forrás ( szponzor, támogatók):      0. Ft 

Pályázott összeg összesen:        150.000.- Ft 

 

 

 

Biatorbágy, 2018. 02. 22.        Rack Ferencné sk.  

              a pályázó civil szervezet képviselője 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 
 
 
Pályázó szervezet neve: Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület - Biatorbágy 
 
Pályázati cél:   Német Nemzetiségi Hét programjai 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Német Nemzetiségi Hét rendezvénysorozatba a 
TST Egyesület aktívan bekapcsolódik. A rendezvény célja a helyi német nemzetiség ünnepeihez 
kapcsolódóan kiállítások, rendezvények szervezése, vallási ünnepek felelevenítése (torbágyi búcsú), 
zarándokutak szervezése.  
 
 
 

Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:        300.000-  Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):          100.000.- Ft 

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

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

Pályázott összeg összesen:        200.000.- Ft 

 

 

 

Biatorbágy, 2018. 02. 22.            Rack Ferencné sk. 

              a pályázó civil szervezet képviselője 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 
 
 
Pályázó szervezet neve: Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület - Biatorbágy 
 
Pályázati cél:    Polkaparti – 4 alkalom 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
A TST Egyesület Ifjúsági Tagozatának kezdeményezésére 2018-ban 4 alkalommal tervezünk 
polkapartit a Tájházban, melynek célja a német nemzetiségi ének-, zenei- és tánchagyományok 
felelevenítése, tovább örökítése.  
 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:        180.000-  Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):                    0.- Ft 

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

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

Pályázott összeg összesen:        180.000.- Ft 

 

 

 

Biatorbágy, 2018. 02. 22.           Rack Ferencné sk.  

              a pályázó civil szervezet képviselője 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 
 
 
Pályázó szervezet neve Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület - Biatorbágy 
 
Pályázati cél:    Adventi Gyertyagyújtás  
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
A rendezvény célja a helyi német nemzetiség hagyományainak, egyházi ünnepekhez kapcsolódó 
eseményeinek felelevenítése, a TST Egyesület összetartó erejének erősítése.  
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:         180.000-   Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):             110.000.- Ft 

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

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

Pályázott összeg összesen:            70.000.- Ft 

 

 

 

Biatorbágy, 2018. 02. 22.           Rack Ferencné sk.  

              a pályázó civil szervezet képviselője 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése 

 

 

 

Az egyesület 1989 óta működik Viadukt Sportegyesület néven. Mára az egyesület a Zsámbéki medence egyik 
legnagyobb sportegyesületévé nőtte ki magát, számos szakosztállyal, és mintegy 700 aktívan sportoló gyermekkel, 
fiatallal, és felnőttel. Egyesületünk célja, hogy a fiatalokat a lehető legtöbb és legsokoldalúbb sportággal 
megismertesse, hogy ki tudják választani a nekik legmegfelelőbbet. Alapvető célunk, hogy a gyerekeket a sporton 
keresztül egy egészségesebb életmódra, kitartásra, sportszeretetre neveljük, amelyet majd felnőtt korban is 
hasznosítani tudnak. Természetesen az adott sportágban tehetséges gyermekeknek lehetőséget biztosítunk, hogy 
tehetségüket kibontakoztathassák, és el tudják érni akár a legmagasabb szintet is. 

A Viadukt SE szakosztályai 

• Labdarúgás 
• Röplabda 
• Jégkorong 
• Műkorcsolya 
• Kosárlabda 
• Erdei futás 
• Sakk 
• Shotokan karate 
• Szkander 
• Atlétika 
• Darts 

 



Nyilatkozat 

Az egyesület Alapszabálya az előző évivel megegyezik, nem történt változás. 



Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 
 
 
Pályázó szervezet neve: Viadukt Sportegyesület Biatorbágy 
Pályázati cél: Kolozsvári u-i Sportpálya rendezése,  
 
A pályázati cél rövid ismertetése: A Sportpálya engedélyezésével, felmérésével kapcsolatos díjak, 
kltségek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége: 2 500 000. Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%): 0 Ft 

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

más forrás ( szponzor, támogatók): 0 Ft 

Pályázott összeg összesen: 2 500 000  Ft 

 

 

Biatorbágy, 2018.      ………………………………………… 
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Pályázati kiírás 

a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen 
működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, 
gazdagítsa a város kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet és az épített 
környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír 
ki a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására. 

I. Pályázati feltételek 

1) A szervezet biatorbágyi székhelyű, legalább egy éve működik a településen, és tagjainak 
legalább kétharmada biatorbágyi lakos. 

2) A művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, 
maradandó értékek létrehozása, ill. a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely 
alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint 
öregbíti a település jó hírét.  

3) A korábban kapott támogatás megállapodás szerinti felhasználása 
4) Pontos elszámolás a korábban kapott támogatással. 
5) Hozzájárulás a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati ellenőrzéséhez 

II. A Pályázat keretében támogatható célok 

1) A civil szervezet alapító okiratában, alapszabályában megjelölt célok megvalósítását segítő 
tevékenységek. 

III. A Pályázat keretében nem támogathatók: 

1) a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok, 
2) azon szervezetek,  

 amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, 

 amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, 
mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják, 

 amelyek a Biatorbágyi Faluház költségvetésén belül részesülnek önkormányzati 
támogatásban, 

 melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja 
Biatorbágy Város Önkormányzata  

3) Működési kiadások 
 

IV. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 

1) A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése tartalmazza 
2) A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
3) Egy szervezet pályázati anyagában kérelmezett cél(ok), terv(ek), tevékenység(ek) 

támogatására együttesen odaítélhető összeg maximum 600.000 Ft. 

4) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a legalább három szervezet által közösen 
vállalt programok és célok, valamint azok, amelyek az ifjúsági korosztály helyi közösségekbe 
való bekapcsolódását segítik elő 

5)  A testvérvárosi kapcsolatokat erősítő programok. 

V. A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

1) A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap. 
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2) A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. (maximum egy A/4-es 
oldal terjedelemben) 

3) A tárgyévre tervezett tételes költségvetés, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett 
felhasználásával, valamint a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával.  

4) Hiánytalanul kitöltött pályázati cél adatlap/ adatlapok. 
5) A egyesület éves programtervét, aminek részeként a pályázati anyagban konkrétan meg kell 

jelölni azt a maximum 4 (négy) pályázati célt/tervet/tevékenységet, amelyhez az 
önkormányzat támogatását szeretné elnyerni a pályázó szervezet. 

6) A civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél nem régebbi 
– vagy ha közben változás volt, akkor az adott időponttól érvényes – egyszerű másolata. 

7) A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 14. §-a alapján.  

8) A civil szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya azon szervezetektől, akik először 
pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő okiratának tartalmában változás történt. Más 
szervezeteknek nyilatkozni kell arról, hogy az előzőleg benyújtott pályázati időpontjukhoz 
képest nem történt változás a létesítő okiratukban. 

9) A pályázó szervezet 2018. évi - önkormányzati ingatlan(ok)ra vonatkozó - térítésmentes 
teremhasználati igényeit tartalmazó kitöltött adatlap 

10) A pályázathoz mellékelni szükséges a teljes pályázatot elektronikus adathordozón is. 

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:  

1) Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, maximum 4 (négy) db konkrétan megjelölt 
önkormányzati támogatásra kérelmezett céllal/tervvel/tevékenységgel. 

2) A pályázatot személyesen a Biatorbágy Város honlapjáról letölthető nyomtatványon, zárt 
borítékban, Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfeltájékoztatóján (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) 2018. február 28-án 16.30 óráig 
lehet benyújtani, illetve postai úton 2018. február 27-én éjfélig lehet feladni.  Kérjük, hogy 
a pályázatot semmilyen formában ne fűzze össze! A borítékon kérjük feltüntetni: 
 

CIVIL PÁLYÁZAT 2018. 
 

3) A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29. 

VII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás 

1) A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 

2) A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés 
mindkét fél részéről történő aláírása után, legkésőbb 2018. április 30-ig teljesül. 

3) A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a 
támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott 
pályázati célok. 

4) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2019. január 31. 

5) A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási 
összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére 
betekintési jogot biztosít. 

6) A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is 
segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban: Varga László alpolgármester (tel: 06 
23 310-174, mobil: +36 30 516 77 49, e-mail: varga.laszlo@biatorbagy.hu 

7) A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a 
formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel 
hiánypótlásra szólítja fel.
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

 NEVE  

 SZÉKHELYE  

 HONLAPJA  

 SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE   

 BANKSZÁMLASZÁMA  

 ADÓSZÁMA  

 ELNÖKE / VEZETŐJE  

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

 NEVE  

 TELEFONSZÁMA  

 ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME  

 POSTACÍME  

NYILATKOZATA A 
SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

 Közhasznú szervezet 
 Nem közhasznú szervezet 

Szja 1% fogadására 

jogosult-e 

 Igen  

 nem 

Ha igen annak 2016. évi 

(2017-ben utalt) összege? 
  

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma  

A szervezet működésére/programjainak  Igen 

A polgármesteri Hivatal tölti ki! 

Beérkezett: ……….. ……………. hó ………………….nap 

A pályázat a kiírásnak megfelelően tartalmazza: 

□ adatlap □ alapszabály, vagy nyilatkozat az alapszabály változatlanságáról 

 □ nyilatkozat 2007. tv alapján □ teremhasználat adatlap  

□ pályázati célok adatlap/adatlapok 

Hiányzik: ………………………………………………………………………………….. 
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megvalósítására pályázott -e más támogató 
szervezethez (pl.: minisztérium, megye, 
alapítvány, eu.) 

 nem 

Ha igen, akkor sikeres volt-e a pályázata?  Igen 
 nem 

 

Ha igen akkor kitől s milyen összegű támogatásban részesült? 

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

  

  

  

  

 

 

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

 

Kelt: Biatorbágy, 2018.   
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 
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TEREMHASZNÁLAT 2018-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 
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 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, 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 

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  
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NYILATKOZAT 

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. 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:  _________________________________________________________________________________________________  

székhelye: _____________________________________________________________________________________________  

képviselőjének neve: _____________________________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma:  _________________________________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve: ___________________________________________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 

 

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

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, 2018.   
 
 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

foglalt érintettségi és összeférhetetlenségi szabályokról
1
 

 
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. 
 



8 
 

 
Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 
 
Pályázó szervezet neve: 
Pályázati cél: 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége: ……………………………………………………..Ft 

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

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

más forrás ( szponzor, támogatók): ……………………………………………………………….. Ft 

Pályázott összeg összesen: ………………………………………………………………………. Ft 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2018.      ………………………………………… 

              a pályázó civil szervezet képviselője 







BEVÉTEL

Önkormányzati tám.(éves) 14 000 000 Ft
Önkormányzati tám.Kolozsvári 2 500 000 Ft
TAO támogatás 38 000 000 Ft
Pályázatok(Önkorm,stb) 0 Ft
Támogatás ( cégek+ TAO kieg.tám) 4 000 000 Ft
Tagdíj 4 800 000 Ft

Alaptevékenység bev.összesen 63 300 000 Ft

Vállalkozási bev.összesen 0 Ft

Bevétel összesen 63 300 000 Ft

KIADÁS

Bérköltség és bérjárulékok 18 000 000 Ft
Banköltség 500 000 Ft
Sportszer, sportruházat 4 000 000 Ft
Busz beszerzés 2 db 12 000 000 Ft
Terem, pályabérlés 3 000 000 Ft
Versenyeztetés ,engedély, igazolás 2 000 000 Ft
Pálya-, épületfenntartási ktg. 1 000 000 Ft
Villanyszámla 300 000 Ft
Internet,honlap,másolás 1 000 000 Ft
Utazási költség versenyzés, edzés 15 000 000 Ft
Edzőtábor (szállás,ellátás),edzés (üdítő,szendvics) 1 000 000 Ft
Reprezentáció (versenyen étel-ital) 1 000 000 Ft
Rendezvények, kupák, majális 2 000 000 Ft
Kolozsvári u-i pályával kapcs.járulékos kltsgek
Kolzsvári ui-pálya felmérése Mizsei 1 500 000 Ft
Geodézia, büntetés, Szerelések, igazg.díjak 1 000 000 Ft

Kiadás összesen 63 300 000 Ft

VIADUKT SE 2018 évi tervezett költségvetés



BEVÉTEL

Önkormányzati tám.(éves) 14 000 000 Ft
Önkormányzati tám.Kolozsvári 2 500 000 Ft

Támogatás összesen 16 500 000 Ft

Tervezett felhasználás

Bérköltség és bérjárulékok önerő 4 500 000 Ft
Terem, pályabérlés 500 000 Ft
Sportszer, sportruházat 1 000 000 Ft
Busz beszerzés 2 db 3 500 000 Ft
Terem, pályabérlés 500 000 Ft
Versenyeztetés ,engedély, igazolás 500 000 Ft
Utazási költség versenyzés, edzés 3 000 000 Ft
Rendezvények, kupák, majális 500 000 Ft

Kolozsvári u-i pályával kapcs.járulékos kltsgek
Kolzsvári ui-pálya felmérése Mizsei 1 500 000 Ft
Geodézia, büntetés, Szerelések, igazg.díjak 1 000 000 Ft

Kiadás összesen 16 500 000 Ft

VIADUKT SE 2018 évi Önkorm. költségvetés







































Civil támogatás elszámolási adatlap 
 

1, Az egyesület éves munkájának bemutatása a támogatott programokon túl, max 1-2 
oldalban . 
 



 
2, Az egyesület támogatott programjainak bemutatása, a kapott támogatás 
felhasználásának bemutatása, támogatott célonként 1-1 oldal. 
 



3, Nyilatkozat, hogy a támogatást a kért célokra, a kért tételekre fordította az 
egyesület. 
 
Alulírott ………………………………  a ………………………………….. egyesület  
vezetőjeként nyilatkozom, hogy a 20….-ben elnyert ………………………….. Ft 
összegű Önkormányzati támogatást a pályázatban megjelölt célokra, s az abban 
kifejtett tételekre fordította az egyesület. 
 
 
 
Biatorbágy 20… év……...hó…..nap 
 
 
       …………..……………………. 
 
         aláírás 



 
4, Számla összesítő kitöltése.(külön melléklet) 



Munkalap1

Oldal 1

számla sorszáma cég neve, partner számla összege felhasználási terület
Számla összesítő



 

A Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület tevékenységének és 
céljainak rövid ismertetése. 

A Bia-Veritas Egyesület tevékenységével a legkisebb korosztálytól az idősebbekig 
számos korcsoportot és célcsoportot kíván megszólítani. Egyesületünk 2005. évi alapításával 
célul tűzte ki a helyi többgenerációs családi pincészetek összefogását, a kézműves 
bortermelés és szőlőtermesztés fejlesztését valamint az ehhez kapcsolódó borturizmus és 
falusi vendéglátás kialakítását, népszerűsítését. Rendezvényeink alatt falusi vendéglátással, 
zenés szórakoztatással és borturizmussal köszöntjük a vendégeinket. A jó hangulat, a kiváló 
borok és nem utolsó sorban a gyönyörű környezet (Biatorbágy Ürge-hegy) kedvez a 
közösségi programoknak, ahol számos barátságok, ismerkedések születhetnek. 

A baráti összejövetelek mellett a szőlészet- és borászat népszerűsítését is fontos célkitűzésnek 
tartjuk, új területek szőlővel való beültetését, új fajták betelepítését valamint fiatal borászok 
bevonását. Működésünk alatt új szőlő fajtát telepítettünk a területre (Pátria), mely a kedvező 
természeti adottságok mellett kiváló termést és kézműves borokat eredményezett. Kézműves 
boraink a XXVI. Kistérségi borversenyen arany, ezüst és bronz kategóriát értek el. A 
borászok összességében nyolc arany-, tizenegy ezüst- és öt bronzérmet szereztek és a 
közönségdíjas borok is szintén a Biatorbágyi borászok közül kerültek ki. 

Kezdeményezéseink folytatásaként az elhanyagolt, parlagon maradt területek kezelése, 
ápolása, valamint a történelmi 1800-as évek pince épületeinek állagmegóvása, felújítása is 
feladataink, céljaink között szerepel.  

Szeretnénk fejleszteni mind szaktudásban mind közösségi szinten tevékenységünket. 
Rendszeres szakmai programokat szervezünk vendég előadókkal, borvidék kirándulásokkal. 
Saját programjaink mellett („Nyitott-pincék napja Pünkösdkor és Márton-napkor) számos 
városi rendezvényen szerepelünk (2017-ben 8 programon vettünk részt az év során) 
népszerűsítve tevékenységünket és felhívva a figyelmet közösségi élet fontosságára és annak 
építő jellegére.  

Aktívan részt veszünk más egyesületek programjában, többek „a tanösvény programban” és a 
tavaszi „szemétszüret” akciókban. Fontos szerepet tulajdonítunk a környezetvédelemnek, a 
környezetszennyezés megállításának és megelőzésének.  

Saját tevékenységünkbe bevonjuk a Középiskolák „Közösségi együtt működési” programját 
lehetőséget biztosítva így a diákoknak hostess feladatokkal közösségi órák begyűjtéséhez.  

Biatorbágy 2016-ban visszanyerte borvidéki státuszát, emellett a főváros agglomerációjában, 
Etyek „kapujában” helyezkedik el, így a borturizmus és falusi turizmus kedvez a közösség 
szerveződéséhez. Egyesületünknek ezért kiemelten fontos célkitűzése az Etyek-Budai 
borvidék méltó tagjává és képviselőjévé válni. Ezért minél több szakmai fórumot és 



kapcsolatot szeretnénk szervezni a borvidék jeles képviselőivel borturizmus, falusi 
vendéglátás témákban.  



 

Biatorbágy Város Önkormányzata és  

Képviselőtestülete részére 

Biatorbágy, 2051 Baross Gábor u. 2 

 

 

 

BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő 
Egyesület                                                                      

 Biatorbágy, 2051. Gárdonyi köz 1/a. 

 

 

Tárgy: Civil pályázat 2018 

 

 

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselőtestület! 

Alulírott Szabóné Lipka Tímea (szül.: Bp., 1971.11.15. an: Bognár Magdolna) a „BIA-VERITAS” 
Biatorbágyi Borkultúra-és Tájvédő Egyesület (adószám: 18708387-1-13) képviselője nyilatkozom, 
hogy az előzőleg benyújtott 2017. évi pályázati időponthoz képest az Egyesület létesítő okiratában 
változás nem történt. Mellékelten csatolom a Civil Szervezetek Hivatalos névjegyzékének aktuális 
állapotát. 

 

Köszönettel és üdvözlettel: 

 

 

Szabóné Lipka Timea sk. 

Bia Veritas Egyesület Elnöke 

 

 

Budapest, 2018. február 19.  
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Pályázati kiírás 
a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen 
működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, 
gazdagítsa a város kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet és az épített 
környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír 
ki a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására. 

 
I. Pályázati feltételek 

1) A szervezet biatorbágyi székhelyű, legalább egy éve működik a településen, és tagjainak 
legalább kétharmada biatorbágyi lakos. 

2) A művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, 
maradandó értékek létrehozása, ill. a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely 
alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint 
öregbíti a település jó hírét. 

3) A korábban kapott támogatás megállapodás szerinti felhasználása 
4) Pontos elszámolás a korábban kapott támogatással. 
5) Hozzájárulás a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati ellenőrzéséhez 

 
II. A Pályázat keretében támogatható célok 

1) A civil szervezet alapító okiratában, alapszabályában megjelölt célok megvalósítását segítő 
tevékenységek. 

 
III. A Pályázat keretében nem támogathatók: 

1) a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok, 
2) azon szervezetek, 

• amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, 
• amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, 

mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják, 
• amelyek a Biatorbágyi Faluház költségvetésén belül részesülnek önkormányzati 

támogatásban, 
• melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

3) Működési kiadások 
 
 

IV. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 

1) A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése tartalmazza 
2) A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
3) Egy szervezet pályázati anyagában kérelmezett cél(ok), terv(ek), tevékenység(ek) 

támogatására együttesen odaítélhető összeg maximum 600.000 Ft. 
4) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a legalább három szervezet által közösen 

vállalt programok és célok, valamint azok, amelyek az ifjúsági korosztály helyi közösségekbe 
 való bekapcsolódását segítik elő 

5)  A testvérvárosi kapcsolatokat erősítő programok. 
 

V. A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

1) A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap. 
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2) A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. (maximum egy A/4-es 
oldal terjedelemben) 

3) A tárgyévre tervezett tételes költségvetés, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett 
felhasználásával, valamint a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával. 

4) Hiánytalanul kitöltött pályázati cél adatlap/ adatlapok. 
5) A egyesület éves programtervét, aminek részeként a pályázati anyagban konkrétan meg kell 

jelölni azt a maximum 4 (négy) pályázati célt/tervet/tevékenységet, amelyhez az 
önkormányzat támogatását szeretné elnyerni a pályázó szervezet. 

6) A civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél nem régebbi 
– vagy ha közben változás volt, akkor az adott időponttól érvényes – egyszerű másolata. 

7) A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 14. §-a alapján. 

8) A civil szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya azon szervezetektől, akik először 
pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő okiratának tartalmában változás történt. Más 
szervezeteknek nyilatkozni kell arról, hogy az előzőleg benyújtott pályázati időpontjukhoz 
képest nem történt változás a létesítő okiratukban. 

9) A pályázó szervezet 2018. évi - önkormányzati ingatlan(ok)ra vonatkozó - térítésmentes 
teremhasználati igényeit tartalmazó kitöltött adatlap 

10) A pályázathoz mellékelni szükséges a teljes pályázatot elektronikus adathordozón is. 
 

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: 

1) Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, maximum 4 (négy) db konkrétan megjelölt 
önkormányzati támogatásra kérelmezett céllal/tervvel/tevékenységgel. 

2) A pályázatot személyesen a Biatorbágy Város honlapjáról letölthető nyomtatványon, zárt 
borítékban, Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfeltájékoztatóján (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) 2018. február 28-án 16.30 óráig 
lehet benyújtani, illetve postai úton 2018. február 27-én éjfélig lehet feladni. Kérjük, hogy 
a pályázatot semmilyen formában ne fűzze össze! A borítékon kérjük feltüntetni: 

 
CIVIL PÁLYÁZAT 2018. 

 
3) A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29. 

 
VII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás 

1) A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
2) A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés 

mindkét fél részéről történő aláírása után, legkésőbb 2018. április 30-ig teljesül. 
3) A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a 

támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott 
pályázati célok. 

4) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő- 
testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2019. január 31. 

5) A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási 
összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére 
betekintési jogot biztosít. 

6) A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is 
segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban: Varga László alpolgármester (tel: 06 
23 310-174, mobil: +36 30 516 77 49, e-mail: varga.laszlo@biatorbagy.hu 

7) A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a 
formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel 
hiánypótlásra szólítja fel. 

mailto:varga.laszlo@biatorbagy.hu
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A polgármesteri Hivatal tölti ki! 
Beérkezett: ……….. ……………. hó ………………….nap 

A pályázat a kiírásnak megfelelően tartalmazza: 
□ adatlap □ alapszabály, vagy nyilatkozat az alapszabály változatlanságáról 

□ nyilatkozat 2007. tv alapján □ teremhasználat adatlap 
□ pályázati célok adatlap/adatlapok 

Hiányzik: ………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 
 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 

• SZÉKHELYE Biatorbágy 2051 Gárdonyi köz 1/a 

• HONLAPJA www.biaveritas.hu (frissítés alatt) 

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE K&H Bank 

• BANKSZÁMLASZÁMA 104032085052675188691005 

• ADÓSZÁMA 18708387 - 1 - 13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Szabóné Lipka Timea 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Szabóné Lipka Timea 

• TELEFONSZÁMA +36 30 824 40 20 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME timealsz@gmail.com 

• POSTACÍME 2051 Biatorbágy, Gárdonyi köz 1/a. 

NYILATKOZATA A 
SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

 Közhasznú szervezet 
 Nem közhasznú szervezet 

Szja 1% fogadására 
jogosult-e 

 Igen 
 nem 

Ha igen annak 2016. évi 
(2017-ben utalt) összege? 

 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS 600.000Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS 600.000Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma 
4 

A szervezet működésére/programjainak  Igen 

http://www.biaveritas.hu/
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megvalósítására pályázott -e más támogató 
szervezethez (pl.: minisztérium, megye, 
alapítvány, eu.) 

 nem 

Ha igen, akkor sikeres volt-e a pályázata?  Igen 
 nem 

 
Ha igen akkor kitől s milyen összegű támogatásban részesült? 

 
Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

  

  

  

  

 
 

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

 
 

Kelt: Biatorbágy, 2018.02.22. 
 
        Szabóné Lipka Timea sk. 

.......................................................................... 
a pályázó civil szervezet képviselője 
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TEREMHASZNÁLAT 2018-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 Könyvtár 

 Dátum¹ a rendezvény címe/ 
jellege 

Időtartam 
(óra) Nagyterem Egyéb 

terem2
 

  

1. 
2018.04.21 Kistérségi Borverseny 6 óra   X  

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, 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 

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 

     

     

     

 
………Szabóné Lipka Timea sk.……… 
  a pályázó civil szervezet képviselőjének aláírása 
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Pályázó szervezet 
neve: BIA – VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület  

székhelye: Biatorbágy 2051. Gárdonyi köz 1/a  

képviselőjének neve: Szabóné Lipka Timea     

nyilvántartásba vételi okirat száma:  1400/Pk.60007/2005.      

nyilvántartásba vevő szerv neve:   Pest Megyei Bíróság      

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

NYILATKOZAT 
 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. 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 
 

 

2. NYILATKOZAT 
 
 

 

x  
 

 
 
 

 

Kelt: Biatorbágy, 2018.02.22. 
 
        Szabóné Lipka Timea sk. 

.......................................................................... 
a pályázó civil szervezet képviselője 

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

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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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. 

http://www.magyarorszag.hu/
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I. Pályázati cél adatlap  
 

Pályázó szervezet neve:  
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra 
és Tájvédő Egyesület 
 
Pályázati cél: 
XXVII. Kistérségi Borverseny 
megrendezése 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 

 
A korábbi évektől eltérően 2017-ben a verseny lebonyolítását Egyesületünk vállalta magára a 

Biatorbágyi Gazdakör közreműködésével. A versenyre tíz környékbeli település (Páty, Érd, Mány, Etyek, Tök, 
Tárnok, Bicske, Sóskút, Budapest és Biatorbágy) 45 borásza 102 db mintát adott le. A verseny legnagyobb 
sikerét a biatorbágyi borok kiváló szereplése jelentette: a borászok összességében nyolc arany-, tizenegy 
ezüst- és öt bronzérmet szereztek és a közönségdíjas borok is szintén a biatorbágyi borászok közül kerültek 
ki. 
A tavalyi év sikerét szeretnénk tovább folytatni és magas színvonalú rendezvényt szervezni. A XXVII. 
kistérségi borverseny főszervezését szeretné az Egyesület átvállalni, melyhez pályázati támogatást 
szeretnénk igényelni.  
 
Társ Egyesületek:  
 Biatorbágyi Gazdakör 
Juhász Ferenc Művelődési Központ (terembérlet, hangtechnikai háttér) 
 
Tervezett kiadások: 
- Meghívók elkészítése, kiküldése; oklevelek megtervezése, elkészítése 20.000,- 
- Vendéglátás (borkorcsolyák, bogrács vacsora)    30.000,- 
- Bírák díjazása        30.000,- 
- Bírák utazási költségeinek támogatása     20.000,- 
- Ajándék vásárlás a díjazottaknak     80.000,- 
- Eszközbeszerzés (pohár, kínáló üvegek, stb.)    20.000,- 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 

A pályázati cél összköltsége:    200.000,-Ft  

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):     

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

más forrás ( szponzor, támogatók):   50.000,-. Ft (jellemzően tárgyi adomány, felajánlás) 

Pályázott összeg összesen:    150.000,- Ft 

 

 

 

Biatorbágy, 2018.02.22. Szabóné Lipka Timea sk 

 ……………………………………………… 
 

a pályázó civil szervezet képviselője 
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II. Pályázati cél adatlap  

 
 
Pályázó szervezet neve:  
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 
 
Pályázati cél: 
 
Bortúrák („Nyárköszöntő” Nyitott-pincék bortúra és Márton-napi bortúra) 
 

I. „Nyárköszöntő” Nyitott pincék bor-túra 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
  
A korábbi évek érdeklődésére és sikerére idén is szeretné az Egyesület a túrát megszervezni, azonban a 
Pünkösdi vallási ünnep, a hosszú hétvége és a változó időjárás befolyásoltsága miatt szeretnénk a túrát 
Június első szombatján megszervezni (2018.06.02) „Nyárköszöntő Nyitott-pincék bortúra” címen. 
Természetesen a korábbi évek gyakorlatához híven Pünkösdkor is lesznek nyitva tartó pincék, de a fő 
rendezvényt a kedvezőbb időjáráshoz igazítanánk.  
 
A túra jellemzően kétféle: gyalogos túra a Nyakaskőtől illetve buszos kirándulás a Juhász Ferenc Művelődési 
Központtól.  
 
10 órai indulással egy pince-körúti sétát vezetünk, mely az Ürge-hegy és az Öreg-hegy nevezetességeivel 
ismerteti meg a résztvevőket, érintve természetesen a nyitott pincéket. Az Ürge-hegyre érkezők egy csoportját 
a JFMK előtti parkolóban külön buszok szállítják a hegyre, míg a gyalogos kirándulókat a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően a Nyakaskőtől gyakorlott túravezető kíséri fel. A borkóstoláson 10-12 pince lesz 
látogatható. A gazdák bemutatják a pincészetet, a szőlő birtokot és a technológiát és természetesen kóstolót 
kínálnak saját készítésű boraikból.  
 
A látogatóknak, szintén a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, gravírozott poharat tervezünk adni, a pohár 
önköltséges alapon kerül kiadásra, melyet adományként kezelünk és hozzájárul a költségeinkhez. 
 
Szeretnénk a „Nyitott-pincék” napján is gondolni a gyerekekre és szeretnénk nekik szervezni kézműves 
foglalkozást, ill. gyereklovagoltatást.  
 
Társ Egyesületek:  
Biatorbágyi Gazdakör 
Viadukt Lovas Egyesület (Biatorbágyi Lovas Baráti Kör jogutódja) 
Biatorbágy Város Önkormányzata/Pátria-pince programja 
 
Tervezett kiadások: 
- Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök    10.000,- 
 (eldobható étkezési eszközök (tányér, evőeszköz, pohár))     
- Étkezési hozzájárulás a vendéglátáshoz      60.000,- 
(alapanyag támogatás a bográcsfőző gazdáknak)  
- Hirdetőtáblák kihelyezése a csomópontokra/igény szerint     
- Várható buszköltség        40.000,-  
- Vendégelőadók meghívása       70.000,-  
- Eszközbeszerzés (padok)/igény szerint 
-  Pohár gravírozás        20.000,- 
-  Marketing, nagy felületű reklámhordozó eszköz bérlése    50.000,- 
-    Mobil Wc bérlése a pincékhez/egyeztetéssel       
        
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 
A pályázati cél összköltsége:    250.000,-Ft  
Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):    50.000,- Ft 
Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  
más forrás ( szponzor, támogatók):    
 
Pályázott összeg összesen:    200.000,- Ft 
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II. Márton-napi pince-túra 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
  
Az előző év sikeres zenés túráját szeretnénk szélesebb körben népszerűsíteni, nagyobb közönséget 
felcsalogatni a hegyre. A túra gyalogosan és busszal történik. A pincék „libás” ételekkel, borkorcsolyákkal 
látják vendégül a kirándulókat és az érdeklődőket. 
 
Szeretnénk a „Márton-napi túrán” is gondolni a gyerekekre és szeretnénk nekik szervezni kézműves 
foglalkozást (mécsest készíteni), bábjátékot ill. gyereklovagoltatást. 
 
A „Nyitott-pincék” napjához hasonlóan a busszal kirándulókat a JFMK-nál indított buszokkal, a gyalogosan 
túrázókat a Nyakaskőtől szervezett túrában kísérjük fel a hegyre. A hegyen 10-12 pince várja a látogatókat, 
ahol borkorcsolyák, kísérő falatok és további bogrács ételek várják a kirándulókat.  
 
Társ Egyesületek:  
Biatorbágyi Gazdakör 
Viadukt Lovas Egyesület (Biatorbágyi Lovas Baráti Kör jogutódja) 
 
 
Tervezett kiadások: 
- Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök   10.000,- 
 (eldobható étkezési eszközök (tányér, evőeszköz, pohár)),  
- Hozzájárulás a vendéglátáshoz (alapanyag támogatás)   40.000,- 
- Buszköltség        20.000,-   
-  Marketing, nagy felületű reklám hordozók bérlése   50.000,-  
  
         
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 
A pályázati cél összköltsége:    120.000,-Ft  
Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):     
Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  
más forrás ( szponzor, támogatók):   50.000,- Ft 
 
Pályázott összeg összesen:    70.000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2018.02.22.   
        Szabóné Lipka Timea sk. 

………………………………………………… 
a pályázó civil szervezet 
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III. Pályázati cél adatlap 
 
 
Pályázó szervezet neve:  
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 
 
Pályázati cél: 
Borvidék „tanulmányi” kirándulás – Tokaji borvidék (Mád, Tolcsva és környéke) 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
  
2017-ben (az Önkormányzattól 2016-ban nyert pályázati támogatással) a Mátrai borvidéken, Szőke Mátyás 
pincészetében kirándultunk, ami szakmailag komoly képzést jelentett a gazdák számára. Lehetőségünk nyílt 
betekinteni a borkészítés, palackozás, kis- és nagyüzemi tárolás ismereteibe és nem utolsó sorban a 
vendéglátás és a marketing tevékenységek szervezésébe.  
 
Az Egyesület szeretne nagyobb érdeklődést felkelteni nemcsak a helyi amatőr borászok, de a borkedvelők 
számára azzal, hogy busz kirándulásokat szervez a nagy borvidékek jeles borászataiba, ahol a technológia, a 
borkészítés, valamint a gasztronómia és főleg az adott borvidék borainak megismerése a cél. A tanulmányút 
célja felzárkózás az Etyek-Budai borvidék borászataihoz és méltó tagja lenni a borvidéknek, melyhez 2016-
ban kapta meg Biatorbágy a minősítést. Az igényelt támogatás a busz költségek fedezetét segíti, az egyéb 
költségeket saját forrásból finanszírozzuk. 
 
Társ Egyesületek:  
Biatorbágyi Gazdakör  
 
Tervezett kiadás: 
- Buszköltség    243.000,-+Áfa (Árajánlat szerint)   
     
   
 
  
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 
A pályázati cél összköltsége:    250.000,-Ft  
Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):    100.000,-Ft (egyéni befizetések) 
Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  
más forrás ( szponzor, támogatók):    
 
Pályázott összeg összesen:    150.000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2018.02.22.   
        Szabóné Lipka Timea sk. 

………………………………………………… 
a pályázó civil szervezet 
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IV. Pályázati cél adatlap 
 
 
Pályázó szervezet neve:  
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 
 
Pályázati cél: 
Szüreti mulatság közös szervezésben társ egyesületekkel 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
A hagyományosan megtartott Füzes-szüret rendezvénybe szeretnénk becsatlakozni és közös rendezvényt 
szervezni. Az Egyesület a maga részéről borral és frissen szüretelt szőlővel kínálja a vendégeket. Emellett 
aktív részt vevője szeretnénk lenni a program során megszervezésre kerülő csapat- és egyesületi 
versenyeknek, amelyek nemcsak a saját egyesületünk csapatépítő programja, de a meghívott egyesületekkel 
közösen igazi „nagy csapatépítő” rendezvény lehet.  
 
Társ Egyesületek:  
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes Táncegyüttesért Alapítvány 
Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület 
Viadukt Lovas Egyesület (Biatorbágyi Lovas Baráti Kör jogutódja) 
 
Tervezett kiadás: 
- Vendéglátás költségei (borkorcsolya, szőlő, bor)    30.000,-  
      
   
 
  
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 
A pályázati cél összköltsége:    50.000,-Ft  
Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):    20.000,-Ft  
Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  
más forrás ( szponzor, támogatók):    
 
Pályázott összeg összesen:    30.000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2018.02.22.   
       Szabóné Lipka Timea sk. 

………………………………………………… 
a pályázó civil szervezet 

 







































































































































































































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};
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A másolat az eredetivel
*inJ.nO"n megegyezik
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nrcvouÁnvőnzőncvmfirr
2O51Bi&brb{6/, Jóc§sf .t' u. 3ó"

Adószám: tr868l ?5ó_1 _1 3

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



& aaglQijogvivmvmegsdín6e

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
,ii!r,3i3§§}}f] Jl rrre geqy*zik



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
ggllnfl en i?en ;-negegyeeilt



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_ 
..! _|: l1::



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.

18Áz €ht k íL{adatai kiiliiniisen

18.1 Az elrök kwviseli az eg,es.ilde| kezeli az eryeslild pen?€gkt zeit, enrek ke§tében úalv,áryoási jogkoí

gnkorol, kezeh azery€süet iratait, bel,ételi €s kiadási lizln_slánr,vgá az erye§üd Ugnyilffiefi§íL v-ezeti a

Wwozáaktffi.vag,óuialmaaaroh,áhíahnazójegaőkoryt,et Azehxjka]áíójaaköag,Űesjeg/zokön}ry€nek

es a mirrjaikori modosítcü a]ryffibál},rrak Az ekxiköt akdályozhfisa esdérr az alehxjk helyetresffiepviseli az

eg,,esUlaet

19.| Az eryesüret kepvisekfe

19.1 Az eg,esrrl*a az ehrök önalloanképviseii.

20. Peí,digri eilenőró bizrű§ág

20.1A pá]digii ellqóúő bizoffig 3 fiböl all, elnt*<bői es ká hgból. A bircüsag tagiait 1 ÓTe váaqja a

köz4yűe§

202 Abizoü§fuelrxikáestag|aitaköaryűesl,áa$aAbizotsagi ta§ígn§Finikatis*egmlr,alÓlemordással.
A kilepest a birusag üesén kell §elaterri, ax jeg,zckffiltöen ógíteni kell vary a kilffi íÉsbcrr, iglurrtúó

"r(fr-kettktzöki 
atizlt§g ehökeve]. Ablzswga*nryííril{tCItéfuáviwalívásl aWarvcticlb

1ejá211al,Arrrerrrryibenabizd§ag agjaikö'zülalagoklalarrelykelekbizsffigihsaga-a]naklejffimegeiőáen
- nreggilnit, az űcn,nm megralaMot ag rr€gbíz*ása z aedetileg rrregvrllagot tag nregbizatasi ideiefuek

háalevó idotatana:a vól. A bizofi§ful t4§ag megmíik a tön,anyben rrreSrat lrozot ok bekovd<eáe es*én is. A
btzotrság jelölesáeesatagokváasátr@mvaás:aa 11.1 poríbarwabalyorcttelia:aSkellalkalmami.AbiZCűság

a kozgnilesrek kötel€§ begirnotni re"*&arysegáől Fe]adata afru es vag,onkezrles eilenc,rzese, a szmnYiteli

*ruil,"t es a bizony'ai furelem b*affitasa A párdjgli ellerőrá bizotrsag jelöiésre megváasáisara

ti*segárekelláfisa:a,azörsvefalretetlexrsegi rrtÉlyokrumelrűksgrevod<oómba}yokalkalnmzaffik

21.Pgzfám

21. 1 Akö€^íles paráaoS wia*,

2I2 Apen1forrs jelolesére, váJas*í§íra, rrrrgszrrvúsíraa 11.1 ponüm szabÁIyozate§ffi kel1 alkaimmii. A
pá,áá*. 

"rqa"áfu 
1 ér.le vól. M€bízdása a ti*ryól laló lemondással a m€biás i€árck

-ri 
a*a*t visszahívá§al, a ftfus halala\al es a triwarfierr nregnev,ereü okÖol. A perráj§'i ellerórzŐ bizoÜsag

tie*, rcn U.ielmtori a lorndmi szanldd<ot, az je5,zokön3r,teri @erl.ke[ ra5' 3 11166'9 íasbal igarclhmo

módon kell közihri abizoümg elnlkével

"4 másnlar l.z i.rr,rluljvrJ
''liIrlij(,í]i,{,iI tl t rr,,!Vt,/i\



21 3Ápoozaros rranagiaaz eryesild elxjksegfudc

22. Az eryesiitd varyon4 gazdálkodása

22.1 Azeg,,esüldbgdíjmakríÉ&áazehroksegjar,asláaaako;agnlieshahruzanq

222 Az eg,esüet wes löl@v,etes alryjái gazdalkoúk Az eglesüd, az eryesiilesi jogór, a köZragújogálmÓl,
valanirt a civil szgr,,ez*d< mríkedesffil es wrngdaseol szóló 2011, er/i CDOÖ{ órvoqóar m€raúfuozot

be§ráfiúlójá , az elnök keszíti el. s al aközsniles fqadia el.

22,3.Az egresiila élja megvalósíÉsa ádekébar rnrpofi! kiegévítö je[eggsl gazdmági-rtllalkoa§ twá<erryseget

vegeáet

B. 
^z 

ablryli@ eryéb rcnddkez&ei

n.1 ,u,a]ryabá\futnerngrrbá13,oztltkffikberra PalgaílTönálkönl,vTőlvőő2a&.é\iV. ön'enl'saz
e§e§ijlesi jogól, a kev/nurú jogálásól. r,alanint a civil verrez*ek mtkodeserről es talrcgáasaol gÓlÓ 201 1. él'i

Cilp1vt"**yffixblkezeseiirarryadólqamakkerueiközdfiaközryíllesbarmelylédesbenhaUrozáotlúzut

232 Amemyibor az eInok rrregbízdasa banely okból rnegv.llilq az ekrok$* banrrely elrxiksegi tag

öswehív@aAz elnolmd< u,ntfi;ffi.a köagniles yaw aaelíók#g fueselek megfeleloen kell megÍerrnie.

döntes himryabar pedig az q,,esüe fuekeivel ösdrarg|mL

23.3 Aiegókönrrryrek _\aahaMskárrcm foglaljak kü<jn ddanrenímba -taúnuniakell az iilesekeít

elíbgdot }rmároutok portos szo,veget

z3.4. Aű.qryesüe köaidlar po]itilfii tevá<eny$et rrern folr,tat, usyuÉe pfftoldÓl figettm a aznhak wry$

tarnogdastrffilny§r

2 2.5. Az áarvrabÁly e$ogadásmak lr§e: Biatorbry Faluluz. i &1. temn

22.6.Azalryblyelfogadasaraki&je:2016.06.iO.rrryja"

223,pgalry'oillyaláíójarakreveescínre: drGiznadiaGakieilaekxilq 2051 Biatcxbag;r,SreclrerrYiu12,

7Álar]&*

Jel€nAhpgaháIyzeg;esiilef létesíőoldrat{nakaHksíóokiratmódu$Efoold<ales/§€§ged{€zebef€lalt
hata\,u.3r,dü<uÉsí,t6rtírtfutzza,íg,aláíráwwalúbigaznlom.Amódosíbü ataWaW;tltazql'esiikt

2016jrnd,§ 10. napján megtarúott ktiryíilése fogadta eL

Biabrfuáey,2016. június 10. 
i ,. \

)' r,.-., l';-" a, /l*- ,..*]

dr:GiznradlnGabdella
elrd<

2051 Biabrbagy Szedenyi u.12.

FJ iT'ÜÁL'r{,-Yi
.r _i'i i;l 1.1Í,"Hi]n3x zŰ gcv gí}i;_, i
,lU l (r,.i§l)| ,:.e,r! Jü,;i{ /1- tI -r-.

Arl.:,{srd r"o, l,|a§ !?5í;_1 " r],
*,ffi;a'"T:r-ii':§l
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CIVIL PÁLYÁZAT 

2018 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

részére 

 

2051 Biatorbágy 
Baross Gábor u. 2/A 

 
 



 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 

PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

 NEVE Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 

 SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy József A. u.36. 

 HONLAPJA - 

 SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  K&H Zrt. 

 BANKSZÁMLASZÁMA 10403208-50526749-55901008 

 ADÓSZÁMA 18681756-1-13 

 ELNÖKE / VEZETŐJE dr.Csizmadia Gabriella 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

 NEVE dr.Csizmadia Gabriella 

 TELEFONSZÁMA +36-20/915-3504 

 ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME gabident@fogart.hu 

 POSTACÍME dr.Csizmadia Gabriella  2051 Biatorbágy Széchenyi u.12. 

 NYILATKOZATA A SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

 Közhasznú szervezet 

       x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Nem közhasznú szervezet 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BAN ELNYERT TÁMOGATÁS        437.000    Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS    585.000   Ft 

Egyesületünk nem közhasznú társaság, az 1 % igénybevételére nem jogosult. 

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

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázati feltételeket 

megismertem és elfogadom. Hozzájárulok a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati 

ellenőrzéséhez. 

 

Biatorbágy, 2018. február 26.  

 

 a pályázó civil szervezet képviselője 



  

Teremhasználat iránti igény 2018 
 
 

 Faluház  Közösségi 

ház 

Könyvtá

r 

 Dátum¹ a rendezvény címe/ 

jellege 
Időtartam 

(óra) Nagyterem Egyéb 
terem2   

1. jan.19. egyesületi 

taggyűlés 
3 

 
104-es 
terem 

 
 

2. 

 

febr. 
10. 

 

Nősember Bál 

 

15 

        

        X 

aula, 
öltözők, 

ruhatár 

 
 

3. 
ápr. 6. 
péntek 

egyesületi 

taggyűlés 
3 

 
   104 

 
 

4. 
máj.27. 
vas. 

 Óvodás rajzpályá-
zat díjazása, rajzok 

kiállítása 

 

3 

 
  

   aula 

 
 

5. jún. 15. egyesületi 

taggyűlés 
3  kiállító 

terem 
  

6. szept. 
7. 

egyesületi 

taggyűlés 
3  104-es 

terem 
  

7. 

okt. 14. Fúvószenekari –és  

Tánctalálkozó 

 

6 X aula, 
alagsor,öltö

zők,103, 

104, kiállító 

terem 

 

  

 

8. 

 

dec.7. 
péntek      

 

Évzáró taggyűlés 

 

3 

      

 

 

104 

 

 

 

  

    

 

 
 ………………………………………………………… 

 a pályázó civil szervezet képviselőjének aláírása 

 



 
 

NYILATKOZAT 

 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázaton 

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

 

 

 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

Pályázó szervezet 

neve:                                Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület ________________________________________________  

székhelye:                        2051 Biatorbágy , József A. u. 36. ______________________________________________________  

képviselőjének neve:        dr.Csizmadia Gabriella _______________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma:             13-02-0002489 _______________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve:                 Budapest Környéki Törvényszék _________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 

 

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

érintettség, összeférhetetlenség  

  fenn áll. 

 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, 2018. február 26.  

 

 

  .......................................................................... 

 a pályázó civil szervezet képviselője 

  



                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 terjesztése. 

Biatorbágyon élő és elhunyt nagyjaink munkájának gyűjtése, ápolása. 

A faluban működött kézműves mesterségek emlékeinek gyűjtése és kiállításának szervezése. 

Családkutatás keretében a származást igazoló 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. 

    

 

 

                                              Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 

2018. évi munkaterve  

 

jan. 6-tól  Karácsonyfák és betlehem bontása 

jan.19. pé.  Taggyűlés, Nősember Bál megbeszélése 

febr.10.szo.  Nősember Bál   

febr. 25. vas.  Kitelepítési évforduló, koszorúzás 

ápr.6. pé.    Taggyűlés 

ápr. 28. szo.  Májusfaállítás, óvodások részére rajzpályázat kihirdetése 

május 12./19. szo. Tavaszi kirándulás 

május  18. p.  Óvodás  rajzok elbírálása 

május  27. vas. Májusfadöntés, rajzpályázat díjazása  

jún.15 . p.                     Taggyűlés- Testvérvárosi Napok megbeszélése        

névnaposok, születésnaposok köszöntése  2. ¼. év  

jún. 23-24.szo-v.  Testvérvárosi Napok 

---------------------------------------Nyári szünet…………………………………………………………………….  

szept.7. p.             Éves közgyűlés, 

                                       megbeszélés  -  Fúvószenekari   Találkozóval kapcs.                   

szept.15.szo.  Szüreti mulatság 



okt.14.  vas.              Fúvószenekari- és Tánctalálkozó   

dec. 7. p.  Évzáró taggyűlés,születésnaposok-névnaposok köszöntése   

dec.6 csüt./7.               Karácsonyfák és betlehem állítás  

  

 

Kirándulást tervezünk múzeumok, várak, kastélyok megtekintésére. 

Félévenként   köszöntjük  névnaposainkat  illetve a kerek évfordulós születésnapos  

tagtársainkat. 

Az  Önkormányzat  és a társszervezetek rendezvényein részt veszünk, amennyiben  szükséges 

azok lebonyolításában is segítünk. 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 2018. évi költségvetés tervezete 

 

 

Bevételek: 

2017.   évi maradvány   72.000 Ft 

tagdíj bevétel   20.000 Ft 

rendezvények   várható bevétele 

 Nősember Bál                                   105.000 Ft 

 Testvérvárosi Napok                         110.000 Ft 

vállalkozói támogatás                                     30.000 Ft 

Összesen:                                          337.000 Ft 

 

Kiadások: 

kirándulás támogatása   105.000  Ft 

rajzverseny jutalmazása   160.000  Ft 

nyomtatvány, posta    42.000   Ft 

Fúvószenekari –és Tánctalálkozó   340.000  Ft 

Szüreti Mulatság főzőverseny  160.000  Ft 

betlehemes bábok megújítása    30.000   Ft 

rendezvények szervezése, lebonyolítása 85.000    Ft 

Összesen:              922.000  Ft 

 

 

A fent jelentkező költségvetési hiányra kérjük a  585.000 Ft  Önkormányzati támogatást.     

 

 

 

 

Az igényelt támogatásból 2018. évben szeretnénk a következő rendezvényeket 

megrendezni: 

 



Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 

Pályázó szervezet neve:  Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 

1. Pályázati cél:  XXlll.Fúvószenekari és Tánctalálkozó      

megrendezése 

A pályázati cél rövid ismertetése: 

Egyesületünk az idei évben 23. alkalommal rendezi meg a Fúvószenekari-és Tánctalálkozót.  

A rendezvényre 3 zenekart és 2 tánccsoportot szoktunk meghívni, valamint egyesületünk 

minden évben kiválaszt és díjaz három olyan érdemes személyt, akik Biatorbágyon sokat tettek-

tesznek közösségünk kulturális, szórakoztató zenei illetve sport életéért. 

Minden évben nagyon sikeres ez a rendezvényünk. Szeretnénk ezt a hagyományt tovább 

folytatni, és az idén is hasonló színvonalas rendezvényt létrehozni. 

 

Feladatunk a műsor megszervezése, a fellépők utaztatása és megvendégelése valamint a 

rendezvény lebonyolítása. 

 

Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:                         360.000 Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj )                                  10.000  Ft 

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

más forrás ( szponzor, támogatók)             10.000   Ft 

Pályázott összeg összesen:                         340.000 Ft 

 

Biatorbágy, 2018. február 26.      ………………………………………… 

 

              a pályázó civil szervezet képviselője 

 

 

 



Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 

Pályázó szervezet neve:  Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 

2. Pályázati cél: Óvodás rajzpályázat eredményhirdetése , vendéglátás 

 

 A pályázati cél rövid ismertetése: 

 

Sok évre visszamenően egyesületünk a Nősember-bál bevételéből a helyi óvodákat 

rajzeszközökkel, játékokkal támogatja. A májusfa állításkor meghirdetett rajzpályázatra 

készített „kis műalkotásokból” a legjobbakat a májusfa döntésével egybekötött ünnepség 

keretén belül díjazzuk, valamint a Faluház aulájában ki is állítjuk őket, hogy a szülők, 

nagyszülők és minden érdeklődő kedvükre gyönyörködhessenek bennük, és lehessenek 

büszkék kis csemetéjükre. 

Ilyenkor a résztvevő gyerekeket zsíros kenyérrel, üdítővel, a felnőtteket borral is kínáljuk.  

Az óvodások rajzpályázatának díjazására az Önkormányzati támogatáson felül minden évben 

saját pénzt is felhasználunk, hogy az eddigi színvonalat fenntartsuk, sőt valamelyest emeljük 

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

számítanak ránk. Közel 600 óvodásról van szó. Ezen felül egyesületünk minden tagjának külön 

is szívügye ez az esemény, mivel szinte valamennyien kötődünk az óvodákhoz gyermekeink, 

unokáink révén. 

Feladatunk: májusfa állítás, -döntés; ovis rajzok elbírálása, rajzok kiállítása, díjak 

kiosztása, vendéglátás.  

Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:                         220.000 Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj )                                    50.000  Ft 

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

más forrás ( szponzor, támogatók)             10.000   Ft 

Pályázott összeg összesen:                           160.000 Ft 

 

Biatorbágy, 2018. február 26.      ………………………………………… 

 

              a pályázó civil szervezet képviselője 



Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 

 

Pályázó szervezet neve:  Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 

3.Pályázati cél: A Szüreti Mulatság főzőversenyének szervezésében 

részvétel, a főzéshez szükséges  alapanyagok megvásárlása 

 

A pályázati cél rövid ismertetése: 

 

A Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes Táncegyüttesért Alapítvány főszervezésében - 

a Hagyományőrző Egyesülettel, a Viadukt Lovas Egyesülettel illetve a Bia-Veritas Egyesülettel 

közösen kerül megrendezésre a Szüreti Mulatság.  

A Juhász Ferenc Művelődési Központtal egyeztetett időpont a rendezvényre 2018.09.15.  

A főzőverseny szervezése közel 10 helyi egyesület és szervezet bevonásával történik, melyhez 

a fő alapanyagokat egyesületünk biztosítaná, az étkeket pedig az egyesületek és a meghívott 

fellépő vendégek fogyasztanák el.  

Meggyőződésünk, hogy az összefogás meghozza a kívánt eredményt és közösen egy 

színvonalas, egész napos, hagyományőrző és a város apraja-nagyját szórakoztató programot 

tudunk megvalósítani. 

Feladatunk: a főzőverseny szervezésében és lebonyolításában való közreműködés; a 

főzéshez szükséges alapanyagok megvásárlása, szétosztása a résztvevők között. 

 

Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:                         160.000 Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj )                                    10.000 Ft 

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

más forrás ( szponzor,)                                            0 Ft 

Pályázott összeg összesen:                         150.000 Ft 

 

 

Biatorbágy, 2018. február 26.      ………………………………………… 

 

              a pályázó civil szervezet képviselője 



Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 

 

Pályázó szervezet neve:  Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 

1. Pályázati cél: A sérült betlehemes bábok felújítása 

 

 

A pályázati cél rövid ismertetése:  

 

 

Sajnos az Angyalfia vásárt követő nagy viharban a betlehem súlyosan megrongálódott.  A 

bábok szinte teljesen tönkrementek. 

 

Szeretnénk kérni az Önkormányzat segítségét a megrongálódott betlehem megújításában és 

felállításában ismételten. 

.A bábok ruházatát egyesületünk tagjai segítségével fel fogjuk újítani, de ha a fejek javítása 

nem lehetséges, akkor újakat kell vennünk vagy csináltatnunk. 

 

Azt szeretnénk, hogy összességében betlehem ismét méltóképpen része lehessen a város 

karácsonyi díszbe felöltöztetett Főterének. 

 

 

Feladatunk: a betlehemes bábok ruhájának helyreállítása, új fejek vásárlása. 

 

 

Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége:                         50.000 Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj)                                   20.000 Ft 

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

más forrás ( szponzor,)                                          0 Ft 

Pályázott összeg összesen:                           30.000 Ft 

 

Biatorbágy, 2018. február 26.      ………………………………………… 

 

              a pályázó civil szervezet képviselője 



Beszámoló a 2017. évi tevékenységről 

 

Egyesületünk a 2017. évi tevékenységét a Közgyűlés által elfogadott éves rendezvénynaptár 

szerint végezte. 

 A hagyományos Nősember bál  

 Kitelepítési évfordulós megemlékezés a patakparton, koszorúzás az Emléktáblánál. 

 Májusfa állítás-döntés. Rajzpályázat eredményhirdetése. Nagyon sok óvodás vett részt 

a pályázaton, a rajzok minősége évről évre egyre jobb. 

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

vendéglátás.  

 Kirándulás 1 napos: Pecató és környéke 

 Fúvószenekari és Tánctalálkozó 

 Évzáró egyesületi értékelés, ünnepi vacsora, születés-és névnapos tagtársak 

köszöntése. 

 Karácsonyfa állítás a Fő utcai óvoda előtt és a Szentháromság téren.  A város 

karácsonyának ünnepélyesebbé tételéhez az eddigi évekhez hasonlóan két fát 

állítottunk. A díszeket az óvodások készítették. 

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

látogatni a szüleikkel.   

 

Sajnos az Angyalfia vásárt követő nagy viharban a betlehem súlyosan megrongálódott.  

A bábok szinte teljesen tönkrementek. 

 

Szeretnénk kérni az Önkormányzat segítségét a megrongálódott betlehem 

megújításában és felállításában ismételten. 

A bábok ruházatát egyesületünk tagjai segítségével fel fogjuk újítani, de ha a fejek 

javítása nem lehetséges, akkor újakat kell vennünk vagy csináltatnunk. 

 

Azt szeretnénk, hogy összességében betlehem ismét méltóképpen része lehessen a város 

karácsonyi díszbe 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 a környező 

települések lakosai közül is. Örvendetes dolog, hogy a lakóparkból is egyre több fiatal jön. 

Rendszeresen részt vettünk a Faluház és az Önkormányzat által szervezett előadásokon, 

kiállításokon, ünnepségeken is. 

 

 

 

 

 

 



Kijelentem, hogy egyesületünknek köztartozása nincs. 

Mivel egyesületünk nem közhasznú társaság, az 1 % igénybevételére nem jogosult. 

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

A jogszabályoknak megfelelően egyesületünk módosította az alapszabályát.  A Budapest 

Környéki Törvényszék által elfogadott alapszabályunkat valamint az erről szóló végzést 

csatolom. 

Egyesületünknek új számlavezető bankja és új számlaszáma lett, melyet az adatlapban már 

eszerint szerepeltettem. 

 

Mindezeket figyelembe véve kérem a tisztelt Képviselő- Testületet, hogy pályázatunkat 

érdemben számunkra kedvező módon bírálják el. 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2018. február 26. 

 

 

 

                                                                    Tisztelettel: 

 

 

                                                                                                          dr.Csizmadia Gabriella 

                                                                                                                           elnök 
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A Hagyományőrző Lovas Betyár Közösség 
Alapszabálya 

 
Bevezető rendelkezések 

 
Alulírott alapító tagok a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján társadalmi szervezetként, egyesületi formában az alábbi feltételekkel a mai napon 
megalapítottuk a Hagyományőrző Lovas Betyár Közösséget, mint egyesületet. 
 
Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

1. Az Egyesület neve, székhelye, alapító tagok neve, lakóhelye, vezető tisztségviselők: 
 
1.1. Az Egyesület neve: Hagyományőrző Lovas Betyár Közösség (a továbbiakban: 

„Egyesület”) 
1.2. Az Egyesület székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 1.  
1.3.  Az Egyesület alapító tisztségviselői:  

 
Elnök: Hották-Chemez Flóra lakóhely: 2051 Biatorbágy Füzes u. 41. 
Alelnök: Chemezné Tóth Andrea lakóhely: 2051 Biatorbágy Füzes u. 41. 
Alelnök: Chemezné Petőcz Éva lakóhely: 2051 Biatorbágy Füzes u. 41. 
 

2. Az Egyesület céljai, feladatai 
 
2.1.  Az Egyesület célja: 
  

 Az Egyesület célja a magyar nemzet hagyományainak, illetve az európai régiók népművészeti 
szellemiségének megőrzése, a hagyományok ápolása, ismeretterjesztés. Az Egyesület célja 
különösen a lovas hagyományok ápolása. Az Egyesület célul tűzte ki a falusi turizmus 
fejlesztésének elősegítését, innovatív turisztikai szolgáltatások segítését. Az Egyesület célja 
továbbá a tárgyalkotó népművészet iránti érdeklődés fenntartása, a kézműves hagyományok, 
népi kismesterségek megőrzése. Az Egyesület elsődleges céljain keresztül el kívánja érni az 
általános életminőség  fejlesztését közvetett célkitűzésként. Ennek érdekében az Egyesület a 
bioszféra egészének, életfeltételeinek, folytonosságának megőrzését és minőségi feltételeinek 
biztosítását és ismertetését is célul tűzte ki. Az Egyesület célja a hagyományőrzés elősegítése 
érdekében mezőgazdasági termékek, helyben gyűjtött termények, növények, helyi 
feldolgozásának bemutatása, a táj épített természeti és kulturális örökségének védelmének 
megújítása.  

 
2.2. A szervezet céljait különösen a következő feladatok ellátásával, mint eszközökkel valósítja 

meg: 
 lovas témájú bemutatók, rendezvények, fesztiválok, előadások szervezése, 

lebonyolítása; 
 lovas túrák szervezése; 
  néprajzi- kézműves tárgyak használatának bemutatása; 
 ismeretterjesztő napok szervezése; 
 néprajzi gyűjtemény bemutatása –kiállítása; 
 kézműves foglalkozások szervezése; 
 ifjú tehetségek gondozása; 
 népművészeti tárgyak adás-vétele; 
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 egészségturizmus megteremtése és abban való közreműködés; 
 kulturális vidékfejlesztéssel és hagyományápolással kapcsolatos képzések és 

tapasztalatcsere, programok szervezése; 
 kiadványok szerkesztése, kiadása;  
 a vidéki turizmussal és kulturális élettel, hagyományokkal kapcsolatos, célirányos 

ismeretgyűjtés és ismeretterjesztés; 
 hazai és nemzetközi, művészeti rendezvények, fesztiválok szervezése és lebonyolítása, 

az ifjú tehetségek bemutatkozásának elősegítése; 
 növény- és állatvédelmi bemutatók, ismeretterjesztő előadások szervezése. 

3.  Az Egyesület tagjai, tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagsági 
jogviszony, megszűnése 

 
3.1.  Az Egyesület tagjai 

 
  Az Egyesület munkájában rendes, illetve pártoló tagok vehetnek részt. 

Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben 
 az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és 
 elfogadja az Alapszabályt, 
 vállalja az Alapszabályban rögzített, az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségeket és 
 a belépési szándékot belépési nyilatkozatában kinyilvánítja. 

 
A belépési kérelem elfogadásáról a Közgyűlés határoz. 
Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. 
Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az 
Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület 
tevékenységét. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok 
forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
 

Az Egyesület tagja lehet: 
1. rendes tag 
2. pártoló tag 

 
A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy 
szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségbe nem választható és nem köteles Közgyűlésen részt venni. A 
pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. 
 
Az Alapszabály, ahol tagot nevez meg azalatt a rendes tagot kell érteni.  
 

3.2.  Tagsági jogviszony keletkezése 
 

A leendő tag belépési szándékát belépési kérelem benyújtásával a Közgyűlésnek  jelentheti be. A 
kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az Egyesület alapszabályát magára 
nézve kötelezően elfogadja. A tag nyilvántartásba-vételéről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. 
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. 
A tagsági díj mértékéről a Közgyűlés dönt. 

 
3.3. A tagok joga és kötelességei 
 

Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. Az Egyesület tagja: 
 
 Javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik az Egyesület döntést igénylő ügyeiben. 
 Választható tisztségekre és megválasztja a tisztségviselőket. 
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 Részt vesz és véleményt alkothat az Egyesület rendezvényein. 
 Jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni. 
 Jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 
 Jogosult az Egyesület színeiben versenyezni. 
 Köteles tagdíjat fizetni. 
 Köteles az Egyesület érdekeit elősegíteni. 
 Köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek. 

 
3.4.   Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnése 
 

A tagsági jogviszony megszűnik: 
  
 a tag kilépésével, 
 a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 
 a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,  
 a tag kizárásával. 
 
Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását 
az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A 
felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – 
nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus 
megszűnésére - figyelmeztetni k e l l .  
 
A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat l e .  
 
Kizárási ok lehet különösen:  
 az Egyesület céljaival ellentétes tevékenység folytatása;  
 nagy nyilvánosság előtt (TV, Rádió, sajtó, stb.) olyan nyilatkozat tétele, vélemény 

hangoztatása, amely az Egyesület jó hírnevét, társadalmi megítélését károsan 
befolyásolja.  

A kizárás alá vont tag garanciális jogait az eljárás során biztosítani kell, így:  
Az Elnökség köteles a kizárás alá vont tagot a kizárási eljárás megindításáról igazolható postai 
úton (tértivevénnyel) értesíteni. Az értesítésben közölni kell a vele szemben felmerült kizárási 
oko(ka)t és fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a közöltekre az értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül írásos észrevételt tehet, amely az eljárás során figyelembe vételre kerül.  
 
A tag kizárását kimondó közgyűlési határozatot írásba k e l l  foglalni és indokolással ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia k e l l a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot 15 napon belül az Elnökség 
köteles a taggal igazolható postai úton (tértivevénnyel) közölni. A kizáró határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs, azonban jogorvoslati lehetőségként a kizárt tag a közgyűlés 
törvénysértő határozatát, annak kézhezvételét követő 15 napon belül a bíróság előtt polgári peres 
eljárásban megtámadhatja.  
 
Ha a tag bejelenti kilépési szándékát a tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez 
intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

 
A tagsági jogviszony megszűnéséről a Közgyűlés határozatot hoz. A tagsági viszony a kilépésről 
szóló nyilatkozat Egyesület általi átvételének napján szűnik meg. A kilépő/kieső tagot a 
tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül törölni kell. A Közgyűlés törlést elrendelő 
határozatát az Elnökségnek 15 napon belül igazolható postai úton (tértivevénnyel) közölnie kell a 
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taggal. 
 
 
4.  Az Egyesület szervei és azok hatásköre, valamint a vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 
 
4.1.  Közgyűlés 
 
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az 
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés nyilvános. 
 
4.1.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

 az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
 az éves munkaprogram, költségvetés meghatározása, elfogadása, 
 az éves beszámoló elfogadása, 
 a vezetőség éves beszámolójának elfogadása, 
 az Elnök, Alelnökök, a vezetőség tagjainak megválasztása és visszahívása, az esetleges 

költségtérítés, tiszteletdíj megállapítása, 
 a vezető tisztségviselő fe le t t i  munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az Egyesülettel munkaviszonyban áll, 
 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 
 vezető tisztségviselőjével , vagy ezek hozzátartozójával köt, 
 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni 
 kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 
 a tagnyilvántartás rendjének meghatározása, az Egyesület megszűnésének, egyesülésének 

és szétválásának elhatározása, 
 a tagsági díj összegének meghatározása, 
 döntés a közhasznú jogállásról, 
 gazdasági ,  vállalkozási tevékenység elhatározása, 
 végelszámoló kijelölése, 
 azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés 
 kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
A Közgyűlést az Elnökség évente legalább egyszer -az éves beszámoló elfogadásakor- köteles 
összehívni. A Közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább harminc (30) nappal a 
napirendi pontok megjelölésével a tagokat értesíteni k e l l  igazolható módon (tértivevénnyel) és a 
helyben szokásos módon. Helyben szokásos módnak minősül a helyi sajtóban történő megjelenés, 
valamint az Egyesület székhelyén történő kifüggesztés. A közgyűlési meghívónak az alábbiakat 
k e l l  tartalmaznia: 
 a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye, 
 a Közgyűlés időpontja, 
 a Közgyűlés helye, 
 napirendi pontok, 
 f i g yelemfelhívás határozatképtelenség esetére. 
 A napirendet a meghívóban olyan részletességgel k e l  l feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

4.1.2.  A Közgyűlést az Egyesület székhelyén k e l l  megtartani. 
 

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, 
ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
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A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 
4.1.3. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok 

és az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a 
Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a 
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 
napirend kiegészítésének tárgyában. 

  
4.1.4.  A Közgyűlést össze k e l l  hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10 %-

a - az ok és a cél írásban történő megjelölésével - kívánja. A tagok írásbeli kérelme alapján az 
Elnök a kérelem beérkezést követő 30 napon belül, a kérelemben megjelölt ok megjelölésével, 
gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról. 

 
A Közgyűlést össze kell hívni még 
 ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
 ha az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 
 az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 
4.1.5.   A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja, a pártoló tag kivételével.  
 
4.1.6.  A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 fő személyesen, illetve a 

jogi személy tagok igazolt vagy meghatalmazott képviselője útján megjelent.  
 
4.1.7.  A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt k e l l  

választani, a hitelesítők egyben szavazatszámlálóként is eljárnak. 
 
4.1.8. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozat 

meghozatalakor nem szavazhat  az 
 
  a személy aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesül vagy az Egyesület terhére bármilyen másfajta előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt;  

 akivel a határozat szerint szerződést k e l  l kötni; 
 aki ellen a határozat alapján pert k e l l  indítani; 
 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója; 
 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
A tagok a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe v e t t  szavazatok 
többségével hozzák meg. 

 
4.1.9.  A Közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint – azaz egyszerű 

szótöbbséggel hozott határozattal – fogadja el. 
 
4.1.10.  A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről. A Közgyűlés titkos szavazás útján 

dönt továbbá bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. A titkos 
szavazás indítványozását szóban egyszerű kézfeltartással k e l l  jelezni a Közgyűlést levezető 
elnök felé. A levezető elnök határozata után a Közgyűlés indítványozott kérdés tekintetében megtartja 



 

 7 

a titkos szavazást. 
 
4.1.11. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről 
szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 

4.2.  Az Elnökség, Elnök, a vezetés működési rendje 
 
4.2.1.  Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az 

Elnökség tagjai. Az Elnökség három tagból áll, az Elnökből és a két Alelnökből. Az Elnökség 
az Elnökét maga választja a tagjai közül. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt 
venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület 
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

 
Az Elnökség határozatait az elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 

 
4.2.2.  Az Elnökség tagjai: az Elnök és két Alelnök. 
 
4.2.3.   Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, titkos szavazással, öt (5) éves időtartamra. A 

vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül k e l l választani.  
 
4.2.4.  A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ. Az elnökség 

tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről 
egyszerre kell határozni. 

 
4.2.5.  Az  Elnökség (ügyvezetés) feladatkörébe tartozik: 
 
 az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala; 
 a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
 az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 
 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
 az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése; 
 a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 
 az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
 részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
  a tagság nyilvántartása; 
  az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
 az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  
  az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;  
 az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés; 
 A működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők 

érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése. 

 
A Közgyűlés összehívása 

 
Az ügyvezető szerv köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha 

 az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
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 az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
 az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 
A fentiek alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. Az 
Egyesület megszűnésének elhatározásához az összes tag háromnegyedes szótöbbsége szükséges. 

 
4.2.6.  Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más 

szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az Elnök képviseli. Akadályoztatása esetén 
ezzel bármely Alelnököt meghatalmazhatja. 

 
4.2.7. Az Egyesület bankszámlája f e l e t t i  rendelkezésre az Elnök önállóan jogosult.  
 
4.2.8.   Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést a napirend 

közlésével az Elnök hívja össze, legalább nyolc (8) nappal megelőzően. Az Elnökség 
összehívását – a napirend megjelölésével – bármely elnökségi tag kezdeményezheti. 
Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a 
kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem 
szabályszerűen l e t t  összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi 
tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános.  

 
4.2.9.  Az Elnökség a határozatait az összes tag egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az 

Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített, 
kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor 
határozatképes, ha azon az összes tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslat 
elvetettnek tekintendő.  

 
4.2.10. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: 
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
 bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 
4.2.11. Az Elnökség évente egyszer a rendes Közgyűlésen beszámol a Közgyűlésnek, és elkészíti az 

Egyesület éves beszámolóját. 
 
4.2.12. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az 

Elnökséghez. 
 
4.2.13. A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással, 

lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az Elnök megbízatása 
megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a 
Közgyűlés új Elnökséget választ. 

 
4.2.14.  Az Elnök feladatai és hatásköre: 
  

 a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása, 
 az Egyesület képviselete, 
 az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete, 
 irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását, 
 gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről, 
 mindazon feladatokat e l lát ja ,  amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a 

Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal. 
 
5.2.15  Az Alelnökök feladatai és hatásköre: 
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 az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök helyett  az Elnök feladatait látja e l  az 
Elnök felhatalmazása alapján, 

 gondoskodnak az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről, 
 biztosítják az iratokba való betekintési jog gyakorlását, 
 végzik az Egyesület levelezését, 
 az Egyesület ügyviteli feladatainak ellátása; 
 a Közgyűlések előkészítése, összehívása, közreműködés annak lebonyolításában; 
 az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, üléseinek lebonyolításában való 

közreműködés; 
 ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, az Elnökség vagy az Elnök 

megbízza; 
 nyilvántartja a vezető szervek határozatait, 
 az Egyesület vezető szerveinek határozatairól, döntéseiről az érintetteket értesíti, 
 biztosítja az Egyesület irataiba való betekintést, 
 az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybe vételének, beszámolóinak 

közzétételéről gondoskodik. 
 

Az Elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha 
az Elnökség tagja az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat. Az Elnökség valamely 
tagjának visszahívásához az összes tag több mint felének szavazata szükséges.   
 
4.3.  A vezető tisztségviselőkre vonatkozó egyéb 

rendelkezések 
   

Megszűnik a tisztségviselői megbízás: 
 
 a megbízás időtartamának lejártával, 
 visszahívással, 
 a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
 lemondással, 
 elhalálozással, 
 az egyesületi tagság megszűnésével. 

 
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok: 
 

 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességé t  a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 

 Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
 

 A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 

 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült. 
 

 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó 
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől. 
 

A vezető tisztségviselővel szembeni összeférhetetlenségi okok: 
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A közhasznú szervezet megszűnését követő három é v i g  nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban o l y an közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy é v i g -  
 

 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- é s  vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
 

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 

4.4.  A tisztségviselő visszahívását az Egyesület tagjainak legalább 10 %-a és/vagy az Elnökség 
kezdeményezheti, visszahívásról titkos szavazással dönt a Közgyűlés. 

 
4.5.  A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt 

megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 
kivéve, ha a Közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 
A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve 
az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 

 
4.6 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.  

5  A választás szabályai 
 
5.1.  Az Egyesület tagjai közül a tisztségviselőket 5 éves időtartamra választja. 

  
5.2.  A tisztségviselőket titkos szavazással k e l l megválasztani. 

 
5.3.  A tisztségviselők jelölését az elnökség által felkért háromtagú jelölőbizottság végz i . Az 

Elnökség által megbízott jelölőbizottsági tagok önmaguk közül választanak jelölőbizottsági 
elnököt. A jelölő bizottság feladata, hogy az egyesületi tagokat személyesen megkeresse és 
az egyesületi tagok által tett javaslatokat feldolgozza, a jelölt listát elkészítse és a Közgyűlés elé 
terjessze. 

 
5.4.  A jelölőlistára a Közgyűlésen további jelöltek is felvehetők, amennyiben a Közgyűlés 

 egyszerű szótöbbséggel megszavazza. 
 
5.5.  A jelölést a jelöltnek szóban vagy írásban e l  k e l l fogadni. 
 
5.6.  Jelölés 
 

Valamennyi egyesületi tag jelöltet állíthat az alábbi tisztségviselőre (egy elnök, két alelnök,) a 
jelölőbizottság tagjainál szóban vagy írásban.  
 

5.7.  A választás menete: 
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a) a jelölőlista véglegesítése után kezdődik a választás, 
b) a választás kezdetén 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot k e l l  választani, 
c) a választás kétfordulós (elnök-választás, elnökségi tagok választása) és titkos, a 
szavazatok leadása az arra elkészített szavazólapon történik, 
d) az első forduló után a kieső elnök-jelöltek automatikusan felkerülnek az elnökségi 
tagok  jelölt listájára, amennyiben a jelölést elfogadják, 
e) valamennyi egyesületi tagot egy szavazati jog i l l e t  meg, 
f) a szavazatok leadása után a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja a leadott 
voksokat, 
g) a tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb 
szavazatot kapták, 
h) szavazategyenlőség esetén a szavazást meg k e l l  ismételni, de már csak azon 
jelöltek vonatkozásában, akik egyenlő számú szavazatot szereztek. 

 
6.  A határozatokra és az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok  
 
6.1.  A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Elnök által megbízott Alelnök a Határozatok 

Könyvében vezeti. A határozatokat ügyszámmal k e l l ellátni, amelynek első része l-től induló 
növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy 
Közgyűlési Határozat (Kgy. hat.) vagy az Elnökség határozata (E. hat.). A Határozatok 
Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve 
időtartamát, valamint azt i s ,  hogy milyen, a döntést támogató ill. ellenző arányban szavazták 
meg a határozatot, továbbá név szerinti szavazás esetén a szavazók nevét. 

 
6.2.  A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről az érintetteket az Elnökség haladéktalanul értesíti. 

Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben vagy ajánlott küldeményként. A Közgyűlés, illetve 
az Elnökség döntéseit az Egyesület – amennyiben működtet ilyet- a honlapján legkésőbb 60 
napon belül közzéteszi. 

 
6.3.  Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe és az Egyesület egyéb, nyilvános irataiba 

bárki betekinthessen, és a megtekintett iratokról - saját költségére - másolatot készíthessen. 
 
6.4. Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban k e l l  kérni, a megtekintett iratkör 

megjelölésével. Az Egyesület a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően a 
legrövidebb időn belül az Egyesület székhelyén biztosítja. 

 
6.5 Az Egyesület Elnöke korlátozhatja az iratokba való betekintést, ha az a személyes adatok 

védelme érdekében szükséges.  
 
6.6.  Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint működik. 

6.7.  Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások a tagok számára 
hozzáférhetők, megismerhetők. 

 
6.8.  Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők: 
 

 Az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből. 
 Az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból, 

a honlapjáról. 
 Az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység útján. 

 
6.9.  Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja az Elnökség által az Egyesület székhelyén 

kifüggesztett hirdetményekből, valamint az Egyesület által kiadott információs füzetekből, 
szórólapokból ismerhető meg, továbbá a honlapjáról. 
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6.10.  Az Egyesület gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszámolóknak az Egyesület 

székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről, a honlapon való közzétételről legkésőbb 
60 napon belül. 

 
 

7.  Az Egyesület gazdálkodása 

7.1.  Az Egyesület bevételei: 
 

a) egyesület esetében tagdíj, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (nem az alapcélhoz kapcsolódó szolgáltatás 
nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
költségvetésből jutatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 
származó támogatás; 
cd)  a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 
kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 
 

7.2. Az Egyesület költsége i ,  ráfordításai (kiadásai): 
 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (nem az alapcél szerinti szolgáltatás nyújtásához) 

közvetlenül kapcsolódó költségek; az Egyesület szerveinek, szervezetének működési 
költsége i  (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett 
költségeket), valamint a tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírása; 

 
c) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 
Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a 
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti f i g yelembe. 

 
Az Egyesület alapításakor a tagdíj mértéke 500,- Ft/hó összeg. 

 
8.  Az Egyesület megszűnése 
 
8.1.  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 jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, ha 

 
 az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása 
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lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
 

 az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 
Az Egyesület megszűnésének elhatározásához az összes tag háromnegyedes szótöbbsége 
szükséges. 

 
8.2.   Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó bíróság 
által kijelölt -, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 
közhasznú szervezetnek k e l l  átadni. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a 
törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén 
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új 
jogosultra. 

 
8.3.  A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 
 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban 
álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi 
vagyont át k e l l e t t  adni, vagy ha l e t t volna vagyon, át ke l l e t t  volna adni. 

 
Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület 
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület hitelezőivel 
szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a vagyoni 
hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti 
helytállási kötelezettsége nem fedezett. 
 
 

9.  Egyéb rendelkezések 
 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi 
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.  

 

Biatorbágy, 2016. március 30. 

 

____________________ 
Elnök 

Előttünk mint tanúk előtt: 
 
 
 

 
_______________________ _______________________ 

Név: 
Lakcíme:  

Név: 
Lakcíme:  

 













































































































































































 





















 









 





NYILATKOZAT 
 

 
 
 Alulírott, Hegyi Pál, a  “PECA-Tó” Sporthorgász Egyesület elnöke nyilatkozom, hogy 
az általam képviselt egyesületnek sem köztartozása, sem pedig a szállítók felé semmiféle 
tartozása nincs. 
  
 Nyilatkozom továbbá, hogy az egyesület jogosult az Szja 1%-ának igénybevételére, 
melynek 2016-ben a NAV által utalt összege 43.912 Ft volt. Ezt az összeget az 
alaptevékenység támogatására, elsősorban haltelepítésre használtuk fel. 
 
 Az egyesület, céljainak megvalósítására más támogatásban nem részesül. 
 
 Ezt a nyilatkozatot az általam képviselt egyesület nevében, a Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által 2018. évre kiírt civil szervezetek támogatására 
vonatkozó pályázati felhívás alapján benyújtott pályázathoz csatolom. 
 
 2018. február       12      -n. 
 
 
 

 
          Hegyi Pál 

          elnök 



Biatorbágy Város Önkormányzatának 
Képviselő-területe 

 
Biatorbágy 

 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Örömünkre szolgál, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évben ismételten 
kiírta a városban működő civil szervezetek számára szóló támogatási pályázatát. A pályázati 
kiírásban meghatározott feltételeknek egyesületünk, a PECA - Tó Sporthorgász Egyesület 
minden szempontból megfelel, melyet a csatolt dokumentumok is igazolnak. 
 
 Az elmúlt 2017. évben egyesületünk 170.000 Ft támogatásban részesült, melyet a 
pályázatunkban megjelölt célokra fordítottunk és azzal határidőre el is számoltunk. 2018. évi 
terveinkben figyelembe vesszük és elérendő céljaink közé emeljük a város és lakói részére az 
önkormányzat által szervezett rendezvényeken való részvételt, valamint önálló 
rendezvényeinkkel is szeretnénk terjeszteni városunk jó hírnevét és ismertségét. Ennek 
megfelelően az alábbi fő célokat tűztük magunk elé és ehhez kérjük Biatorbágy Város 
Önkormányzatának támogatását: 
 
 1./ Továbbra is, mint a korábbi években, felkészültünk óvodás és iskolás csoportok 
fogadására a helybéli gyermekintézmények igényei alapján. Ezek keretében a gyermekekben fel 
kívánjuk ébreszteni a természetszeretet érzését és a természet szépségei megóvásának 
fontosságát. Ezzel együtt népszerűsíteni kívánjuk körükben a horgászsportot. 
 
 Ennek kapcsán erőfeszítéseink eredményei láthatóak, többek között abban is, hogy, hogy 
egyesületünk gyermek-horgász létszáma már évek óta meghaladja a 20 főt, és minden évben 
tovább gyarapodik. 2017-ben meghaladta a 30 főt. Ez az egyesület teljes létszámának 15-20 %-a. 
 
 2./  Mint a korábbi évek mindegyikében 2018-ban is megrendezzük a nagysikerű “BIA-
KUPA” horgászversenyt, elsősorban civil szervezetek és baráti társaságok csapatai számára. Az 
elmúlt években a nevező és résztvevő csapatok száma fokozatosan nőtt, a kezdeti 20-25 
csapatról most már rendszeresen az utóbbi évek mindegyikében 40-nél több versenyző csapatra, 
melyek nagyobb hányada Biatorbágy városból került ki. A MOHOSZ által 2017-ben bevezetett 
szigorítások (a versenyen csak állami horgászjeggyel rendelkező horgászok vehetnek részt) 
következtében az elmúlt évben sajnos csak 25 csapat nevezett. Bízunk benne, hogy ez a szám 
2018-ban növekedni fog és újra elérjük, hogy a tó partját teljesen benépesítik a versenyző 
csapatok. A környező településekről érkezett csapatok is nagy megelégedéssel szóltak a 
versenyről és szétvitték egyesületünk és elsősorban városunk jó hírnevét. A rendezvény tervezett 
költsége, figyelembe véve a létszámot, a nevező és résztvevő csapatok számát várhatóan 
meghaladja a 150.000 Ft-ot. 
 
 3./  Az idén is tervezzük a 2009. óta minden évben megrendezett, egyre nagyobb sikerű 
horgásztábor megszervezését. Az ifjúsági horgásztábort 6-14 éves gyermekek számára 
szervezzük bejárásos módszerrel, azaz a szülők reggel hozzák, délután viszik a gyermekeket. A 
gyerekek naponta háromszori étkezésben részesülnek. Számukra egész napos programot állítunk 
össze, melynek keretében elméleti és gyakorlati oktatást szervezünk számukra a horgászati 
ismeretekből. A gyermekek egész napos felügyeletét tagjaink térítés nélkül biztosítják. A tábor 
ellátásához, az étkezések biztosítása, továbbá a szükséges eszközök beszerzése tekintetében 
elsősorban a Biatorbágyon működő vállalkozásokra számítunk, akiktől minden támogatást meg 



is kaptunk. Az elmúlt évben a tábor létszáma 36 fő volt, mely idén is várható. Ezt figyelembe 
véve a tábor költsége mintegy 400.000 Ft. 
 
 4./   2015. évben, a nyári viharok során jelentősen megrongálódott a tavat és a Benta 
patakot elválasztó gát. Ez jelentős megerősítésre szorult, melynek alapvető munkálatai 2017. 
évben elkészültek. Sor kerül a gát tó felöli oldalának megerősítésére és részben megtörtént a gát 
magasítása is. 2018.-ban további befejező munkákat kell elvégeznünk, melyet a tagság önkéntes 
munkájára alapozva tervezünk megvalósítani. Ezek közé tartozik a gát magasításának befejezése, 
a füvesítés, a kivágott fák helyett megfelelő megoldást kell találni árnyék biztosítására a nyári 
meleg időszakokban, továbbá padok és más kerti bútorok elhelyezése. A 2016. évi közgyűlésen 
elfogadott 1.000.000 Ft egyesületi hozzájárulásból 2017-ben eddig 760.000 Ft-ot költöttünk a 
gátra, a továbbiakat 2018-ban tervezzük felhasználni a fentiekben felsorolt munkák elvégzésére 
  
 5./  Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egyesületünk - a 
hagyományainkhoz híven - részt kíván vállalni a város közéletében, oly módon, hogy részt vesz 
a város által szervezett rendezvényeken, elsősorban a júniusi Testvérvárosi napokon, ezzel is 
színesítve azokat. 
 
 Összességében a felsorolt rendezvényekhez és elvégzendő munkákhoz számítunk 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének támogatására, azzal, hogy 
pályázatunkat befogadják és egyesületünk tevékenységét, különösen a kiemelt céljaink 
tekintetében a lehetőségeik szerint anyagilag is támogatják.  
 
 Megértésüket és támogatásukat előre is köszönöm. 
 
 Biatorbágy, 2018. február   12       -n. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

          Hegyi Pál 
          elnök 

 
 
 

  
 

           
 
 
 
 
 
 



_ PAGE _1_ 

 

Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 
 
Pályázó szervezet neve: PECA-Tó Sporthorgász Egyesület 
Pályázati cél: Bia Kupa horgász csapatverseny 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
  A Bia Kupa horgász csapatverseny az egyesületünk által több évtizedes hagyományok alapján 
megrendezett nyílt horgászverseny, melyen minden évben rendszeresen 35-40 háromfős csapat vesz 
részt. A résztvevő csapatok zöme biatorbágyi, de rajtuk kívül 5-6 vendég csapat is rendszeresen 
nevez. A verseny célja a horgászsport népszerűsítése, továbbá Biatorbágy város jó hírnevének 
ápolása. Az eddig lebonyolított versenyek minden alkalommal népszerűek voltak és a versenyzőkön 
kívül is sok érdeklődőt vonzottak. Szeretnénk ezt a hagyományt tovább ápolni, és Biatorbágy város jó 
hírét öregbíteni. 
 
 A horgászverseny jól illeszkedik a város éves kulturális és sport rendezvényei sorába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége: …………200.000…………………………………………..Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%): ……………100.000………………………………………… Ft 

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

más forrás ( szponzor, támogatók): …………………………-…………………………………….. Ft 

Pályázott összeg összesen: ……………………100.000…………………………………………………. Ft 

 

Biatorbágy, 2018. március 11.      

         Hegyi Pál sk. 

        ……………………elnök…………………… 
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Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

 
 
Pályázó szervezet neve: PECA-Tó Sporthorgász Egyesület 
Pályázati cél: Gyermek horgásztábor 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 A gyermek horgásztábor egyesületünk több, mint tíz éve minden évben megrendezett 
hagyományos rendezvénye. Ezt a tábort 6-14 éves gyermekek részére tartjuk. Megrendezésével az 
alábbi célokat tűzzük magunk elé:  

- A gyermekek részére egy hét időtartamban a nyári vakáció idején tartalmas, érdekes 
elfoglaltságot biztosítani; 

- Megismertetni velük a horgászsport szépségeit, hogy később kedvet kapjanak hozzá, 
ezzel is hozzájárulva a horgásztársadalom megfiatalításához; 

- Különféle játékos módokon megismertetni velük nemcsak a halak, de természet világát 
is, hogy szeressék és védjék meg azt; 

- Nem utolsó sorban, szeretnénk a kissé elöregedett egyesületünk részére utánpótlást 
nevelni. 

A tábornak rendkívül jó híre van. Rendszerint 35-40 gyermeket fogadunk, de nem ritka a 
túljelentkezés sem. A résztvevők zömében biatorbágyiak. A tábor szükségleteinek 
kielégítése, a gyermekek ellátása, horgászcikkek beszerzése és egyéb szükséges eszközök, 
anyagok biztosítása céljából elsősorban a helyi vállalkozásokat keressük meg és a 
felsoroltakat zömmel tőlük rendeljük meg és szerezzük be. 
 
Szeretném jelezni, hogy jórészt a tábornak köszönhetően az év első két hónapjában 2018. 
évre már 20 gyermekhorgász iratkozott be és a tanítási év végén tömeges jelentkezésük 
várható. 

 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

A pályázati cél összköltsége: …………700.000…………………………………………..Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%): ……………300.000………………………………………… Ft 

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

más forrás ( szponzor, támogatók): …………………………-…………………………………….. Ft 

Pályázott összeg összesen: ……………………300.000…………………………………………………. Ft 

 

Biatorbágy, 2018. március 11.      

         Hegyi Pál sk. 

        ……………………elnök…………………… 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE PECA-Tó Sporthorgász Egyesület 

• SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy, Kertbarátok tere Hrsz.:0148/3 

• HONLAPJA www.biatorbagyipecato.hu 

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  OTP Bank 

• BANKSZÁMLASZÁMA 11711065-20002028 

• ADÓSZÁMA 19624167-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Hegyi Pál 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Hegyi Pál 

• TELEFONSZÁMA 06-30-214-0294 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME  

• POSTACÍME 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 12. 

NYILATKOZATA A SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

 Közhasznú szervezet 

 Nem közhasznú szervezet 

Szja 1% fogadására jogosult-e 
 Igen  
 nem 

Ha igen annak 2016. évi (2017-ben utalt) 
összege?  43.912 Ft 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  170.000 Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  400.000 Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma 2 

A szervezet működésére/programjainak 
megvalósítására pályázott -e más támogató 
szervezethez (pl.: minisztérium, megye, 
alapítvány, eu.) 

 Igen 
 nem 

Ha igen, akkor sikeres volt-e a pályázata?  Igen 
 nem 
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Ha igen akkor kitől s milyen összegű támogatásban részesült? 

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

  

  

  

  

 

 

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

 

Kelt: Biatorbágy, 2018. március 11.  

                          Hegyi Pál sk. 

                               elnök 

                                                                   ........ 

 a pályázó civil szervezet képviselője 
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