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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi pályázati támogatásának 
elszámolásáról 

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt 2017. évi pályázaton 24 

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

Dr. Vass Miklós alapítvány, és a Vöröskereszt helyi szervezete az Egészséges Biatorbágyért 

Népegészségügyi Program keretében kapott támogatást. Külön kérelemre támogatásban 

részesült A Vöröskereszt és a Pászti Miklós Alapítvány, ezekről elszámoltak. Két egyesület 

visszautalta a támogatást, mert idei évben a programjaikat nem tudták megvalósítani (Táltos 

SE, Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány) Késve érkezett több egyesület elszámolása: 2 

kiemelt: Viadukt SE, Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és 4 egyesület: Lovas Baráti 

Kör, Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány, Biai Református Alapítvány, Biatorbágyi 

Ökumenikus Művelődési Egyesület. 

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

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

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

megítélése szempontjából probléma, hanem a következő évi pályázat elbírálásához sem 

adnak elegendő támpontot. Javaslom a beszámolók tartalmi részének követelményeit 

kidolgozni. Érdemes lenne, az elszámolókat is, mint a pályázatokat elektronikus úton is 

bekérni az egyesületektől. Megfontolandó, hogy ne csak azokról a programokról kérjen a 

testület beszámolót, amit támogat, hanem, hogy jobban megismerhetőek legyenek a 

szervezetek működései, programjai az egész éves munkájukról.  

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

szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló szakmai beszámolókat. 

Biatorbágy, 2018. február 7.  

  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Ön kormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (II. 23.) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának 
elszámolásáról 

 
 

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

szervezetek 2017. évi pályázati támogatásának elszámolását.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 



OHMÜLLNER MÁRTON ALAPÍTVÁNY 

Beszámoló 
az Ohmüllner Márton Alapítvány által 2017-ben 

elnyert önkormányzati támogatás 
felhasználásáról 

 

Buzásy György 

2018. január 

 

 

 

  

Ezen dokumentum betekintést nyújt Biatorbágy város önkormányzata számára az Ohmüllner Márton 
Alapítvány működésébe, valamint a civil szervezetek számára kiírt pályázaton elnyert összeg 
felhasználásába a 2017-es évben 
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Bemutatkozás 
 

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség 14 évvel ezelőtt döntött  az Ohmüllner Mártonról 

elnevezett alapítvány létrehozásáról, melyet a Pest megyei Bíróság 2005. februárjában 

nyilvántartásba vett. Az induláskor az alábbi célokat tűztük magunk elé: 

- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

- Hittanos gyerekek nyári táboroztatásának megszervezése 

- A kulturális örökség megóvása 

- Különös figyelmet kívánunk fordítani a németnyelvű nemzetiségi hitéleti hagyományok 

ápolására, visszanyúlva közösségi életünk gyökereihez.  

- Műemlékvédelem  

- Szeretnénk az Alapítványunk számára felajánlott összegekből templomunk felújítását 

támogatni, hogy építésének 300 éves évfordulóját 2013-ban méltóképpen ünnepelhessük. 

- Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető 

– szolgáltatások. 

Az évek során a fenti célok közül a legnagyobb hangsúlyt a templomfelújításra szánt pénzösszegek 

összegyűjtésére fektettük, de a napközis táborok (hittantábor, szkólatábor) valamint zarándokutak 

támogatása is a prioritások közé tartozott.  

Az alapítvány nevének kiválasztásánál azért esett Ohmüllner Márton atyára a választás, mert hitvalló, 

példaértékű életet élő ember volt, aki városunk (akkor még falunk) szülötte. Egyénisége, az 

emberekre gyakorolt hatása legendás volt. Fiatal korától lelkesen részt vett a helyi közösség 

életében. A háború és a fogság érlelte férfivá és ekkor kapta meg papi hivatását is. Bár papként 

Biatorbágyon nem volt hivatala, csupán vendégeskedett, minden jelenléte nagy esemény volt a 

faluban. Vasárnapi prédikációja nagy lelki élményt jelentett a falu egész lakosságának.  

Az alapítvány kuratóriumának összetétele többször változott.  Az első öt kurátor:  

Elnök: Mezey Gabriella 

További tagok: Ritsmann Pálné, Kacsóh András, Sarkadi József, Bálinger Ferenc. 

2009-től Mezey Gabriella önkormányzati feladatai miatt lemondott elnöki posztjáról és kuratóriumi 

tagságáról. Az elnöki feladatokat Bálinger Ferenc vette át, tagként pedig Gáspárné Szőcs Juditot 

választottuk a kurátorok közé. A későbbiek során előbb Sarkadi József, majd Ritsmann Pálné is 

lemondott tagságáról. Helyükre Horváth Árpád és Nagyné Dömötör Valéria került.  

2017-ben a kuratórium lemondott, az új elnök Buzásy György lett, a régi tagok közül Nagyné 

Dömötör Valéria és Gáspárné Szőcs Judit vállalta a tagságot, mellettük Bárd Boglárka és Bartók Béla 

lett kurátor.  

Ugyanekkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően megújult az alapítvány közhasznú tevékenységi 

köre is. Jelenleg az alábbi feladatokat támogathatjuk:  
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· A TORBÁGY Római Katolikus Plébániához tartozó épületek felújítása, karbantartása és 

működtetése. 

· A hitéletet fenntartó, fejlesztő és azt terjesztő eszközök létesítése, beszerzése működtetése. 

· A torbágyi német vallási közösség hagyományainak, történetének kutatása, az így feltárt 

értékek közzététele és terjesztése. 

· A rászoruló idősek, nagycsaládosok és szegény sorsúak lelki, szellemi és anyagi támogatása, 

csoportosan vagy egyénileg, folyamatosan vagy meghatározott ideig, illetőleg egyszeri 

alkalommal. Az ehhez szükséges eszközök beszerzése. 

· Tehetséges fiatalok - kiemelten a papi, ill. szerzetesi pályára készülők - tanulmányainak, lelki 

fejlődésének támogatása folyamatosan vagy meghatározott ideig, illetőleg egyszeri 

alkalommal. Az ehhez szükséges eszközök beszerzése.            

Az Alapítvány szellemisége 
 

Az Alapítvány kiemelt feladatának tartja a torbágyi katolikus közösségek működésének támogatását, 

ezáltal a keresztény értékeken alapuló élet hétköznapi és egyházközségi megnyilvánulásait, a 

fiataloktól kezdve az idősekig minden korosztályt átölelve. Természetesen az alapító Plébánia 

célkitűzései alapján a középpontban mindig a hit, az ember és az emberség áll. Támogatunk minden 

olyan célt, mely által közösségünk tagjai valóban közösségben érezhetik magukat, közelebb 

egymáshoz és Istenhez, de a hitélet mellett a szolidaritást és az irgalmasságot is szem előtt tartva 

rászoruló testvéreink támogatása is fontos feladat számunkra, lelki és testi szükségleteikben 

egyaránt.  

Az Alapítvány működése 
 

Alapítványunk 2017-től minden évben pályázatot ír ki a közösségek számára, ahol azok 

programjaikkal, szükségleteikkel pályázhatnak. Ezen kívül ad hoc támogatási lehetőségeket is 

vállalunk, főleg a rászorulók támogatása terén. A későbbiekben felsorolt célokon és közösségeken 

kívül rendszeres támogatást nyújtunk egy közösségünkben született súlyosan sérült kisgyermek 

családjának, valamint az egyházközség hagyományait követve megszavaztunk egy ösztöndíjat a 

közösségünk egy tagjának, aki a papi szemináriumban tanul, életét Isten és a közösség szolgálatára 

szánva. 

Ezen célok forrása több részből tevődik össze. Egyrészt az önkormányzati civil pályázaton elnyert 

összeg szolgáltat erre alapot, emellett közhasznú alapítványként a  személyi jövedelemadó 1%-ára is 

jogosultak vagyunk illetve fontos számunkra a magánszemélyek és cégek adományaiból befolyó 

összeg, valamint próbálkozunk a NEA pályázati rendszeréből is működési és szakmai programokra 

támogatást nyerni. 
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Támogatott közösségek, célok 2017-ben 
 

Az önkormányzati civil pályázaton 2017-ben elnyert támogatás eredeti felhasználási célja a 

következők voltak: 

Felhasználási terv Összeg 

Torbágyi szkóla programjainak és 
táborozásának támogatása 

120 000 Ft 

Zarándoklatok 130 000 Ft 

Nyári napközis tábor 50 000 Ft 

Összesen 300 000 Ft 

 

A programok közül a napközis tábor és a zarándokutak egy része nem valósult meg, ezért évközben 

kérvényeztük az önkormányzatnál az átcsoportosítást az alábbiak szerint, melyet a képviselőtestület 

elfogadott. 

Cél Összeg 

Szkóla programok és táboroztatás 85 000 Ft 

Szkóla egyenruha 100 000 Ft 

Lelki nap 22 000 Ft 

Zarándoklatok 65 000 Ft 

Idősek köszöntése 24 000 Ft 

Közösségfejlesztés támogatása (NCD) 50 000 Ft 

Összesen 346 000 Ft 
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Ennek megfelelően a tényleges támogatások a következőképpen alakultak (az egyes célok esetén 

előfordult, hogy a támogatás egy része származott csak az önkormányzati pályázatból, a többit saját 

forrásból egészítette ki az Alapítvány): 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évben nyújtott 
támogatása alapítványunk részére: 

280.000.-Ft 

 A 2017. évi közhasznú tevékenység érdekében felmerült 
kiadások, 

Összeg (Ft) 

 amelyek Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi 
támogatásából  valósultak meg: 

  

1.      Szűz Mária Szent Neve Szkóla énekkarok találkozója  

  

84.137,- Ft 

2.      Zarándoklat Budapest Szent István templom (összes 
ktg: 63.500.-) 

 

  

   51.500.- Ft 

3.      Közösségfejlesztés (NCD)  

  

50.000.- Ft 

4.      Szűz Mária Szent Neve Szkóla énekkarának 
ruhaköltsége 

 

(összes ktg: 99.765.-)   

  60.218-Ft 

5.      Idősek köszöntése Szent Erzsébet napon  

  

12.000.-Ft 

6.      Lelki nap Közösségi Ház 2017.10.13  

  

22.145.-Ft 

    

MINDÖSSZESEN A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ 
FELHASZNÁLÁS: 

280.000.-Ft 
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Szkóla 
 

Plébániánkon minden korosztály megtalálja azt a közösséget, ahol  jól tudja érezni magát és szolgálni 

tud. Ilyen kicsik számára a szkóla, mely amellett, hogy a gyermekek közösségtudatát és 

közösségszeretetét erősíti, szolgálja az egyházközséget a szentmiséken énekes szerepléssel valamint 

most már hagyományos szkólatalálkozókon való részvételével és a helyi szkólatalálkozó szervezésével 

hírét viszi Biatorbágynak szerte az országba. A több mint 20 gyermekből álló közösség  Szabó Ágnes 

szakértő felkészítésével és vezetésével örömet hoz a közösségbe. 

2017. május 6-án, harmadik alkalommal került megrendezésre templomunkban a szkólák és énekes 

iskolák találkozója.  

A máriabesnyői Szent Ferenc szkóla, a gödöllői szkóla, a biatorbágyi Szűz Mária Szent Neve Szkóla 

mellett énekeltek a zsámbéki Keresztelő Szent János  Énekes Iskola, a Budapesti Énekes Iskola és a 

Czuczor Gergely Tagiskola énekes iskolás tanulói. A szkólák és az énekes iskolák bemutatkozását 

húsvéti vesperás, majd Balogh P. Piusz O. Praem. által celebrált szentmise követte. A gyönyörű 

énekes szentmise után a Közösségi Házban finom vacsora, majd táncház várta a résztvevőket. 

 

 

A torbágyi szkóla az általuk szervezett találkozón a torbágyi Szűz Mária Szent Neve templomban 

A szervezés költségeinek egy részét az Alapítvány vállalta, konkrétan a zenét biztosító együttes és a 

közös vacsora alapanyaga árának kifizetésével. 
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A szkóla a szolgálaton és a találkozókon kívül igyekszik a gyermekeknek a közösség építésére további 

lehetőségekeit is biztosítani.  

Nyáron, augusztus 10-13-ig tartották Gödöllőn a IV. Szkóla tábort, melyen idén a Torbágyi Szkóla 

mellett a Czuczor Iskola énekes osztályaiból is részt vettek gyerekek.                                                                                                      

A táborba Debrecenből, Máriabesnyőről, Budapesti Énekes Iskolából, Krisztinavárosi Szkólából, 

Pálosszentkútról és Gödöllőről is érkeztek.                                                                                                    

Napjaikat megszentelte az énekes zsolozsma imádsága. A közös beéneklések, műhelyfoglalkozások 

mellett  jutott idő különféle játékokra, kézműveskedésre, táncházra, strandolásra is.                                                                

A tábor vendége Eckhardt Gábor volt, aki Mozartról tartott előadást , majd zongorakoncertjét 

hallgathatták meg. A négy nap  egy ’minikoncerttel ’ ért véget, ahol minden csoport a tanult 

énekekből választotta ki műsorszámait. 

2017. augusztus 16-18-ig pedig Vérteskozmán töltöttek el pár napot a szkóla felsős, gimnazista 

tanulói, hogy újra összehangolódva, rákészülődve tudjon elindulni az iskolai évvel a szkóla szolgálata 

is egyházközségünkben.  

A közös imádságok, főzések, kirándulások, játékok, éneklések mellett hamar eltelt a három nap. 

Az utolsó napon szentmisén vehetek részt a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékeivel együtt 

és szolgálhattak énekükkel a falu Kozma és Damján vértanúk tiszteletére szentelt templomában. 

 

A szkóla felsősei és gimnazistái a vérteskozmai táborozáson 

Az egyre több fellépés és a találkozókon való részvétel hozta az igényt, hogy a közösség egységét 

mutatandó készüljön egyenruha a gyermekek számára. Ezt az igényt is támogatta az Alapítvány a civil 

pályázaton elnyert összegből. A szkóla liturgikus jellegét, identitását fejezi ki és segíti elő a ruhán 

néhány külső elem. A liturgikus szokásoknak ismerete és megtartása (mise előtti ima, liturgikus 

állások és meghajlások) mellett a liturgikus ruha használata, a kórusköpeny is ezt szolgálja. A Szűz 

Mária Szent Neve Szkóla Mária tiszteletére fehér és királykék színű anyagból készíti el liturgikus 

ruháját.  
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Lelki nap 
 

A torbágyi és biai katolikus közösségek hitéletének frissítésére az Alapítvány és a biatorbágyi MÉCS 

közösségek lelki napot szerveztek a Közösségi Házban 2017. október 14-én. A nap vendége és első 

számú előadója Dr. Rumszauer Miklós kaposvári plébános volt. A nap programjainak mottója „Az IMA 

– Kapcsolatban Istennel” volt.  

 

A résztvevők kiscsoportban osztják meg egymással élményeiket 

Ebben a témában hallhattunk érdekfeszítő és egyben megindító előadásokat, tanúságtételeket, a 

résztvevők közös dicsőítésen, szentmisén és szentségimádáson vehettek részt, kiscsoportban 

beszélhették meg élményeiket a témában, mindeközben egy testvérünk által helyben készített 

ebéddel vendégeltünk meg mindenkit. A kapott támogatást az ebéd hozzávalóinak megvásárlására 

használtuk fel.  
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A lelki élmények között gasztronómiai élményre is volt lehetőség 
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Zarándokút 
 

Száz évvel ezelőtt jelent meg a Szűzanya három gyermeknek Fatimában. Ennek emlékére a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia országos zarándoklatot hirdetett Budapest – Soroksárra 2017. október 

13-ra.  

Plébániánkról 30 fő /többnyire idős/ közösen vett részt ezen az ünnepi  alkalmon.  Az oda-

visszautazást külön autóbusszal oldottuk meg, amelynek költségét az Alapítvány támogatta. 
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Idősek köszöntése 
 

Plébániánkon több mint tíz éve Erzsébet nap környékén köszöntjük idős testvéreinket. Ekkor 

egyházközségünk szkólája, hittanosai rövid műsorral kedveskednek az időseinknek. Szent Erzsébet 

példája nyomán ezen a napon cipóval és egy-egy szál rózsával fejezzük ki tiszteletünket az idősebb 

generációnak. Ilyenkor részt vesznek olyan rászoruló testvérek is az ünnepen, akik máskor nem 

jönnek közösségünk eseményeire. 

 

Idős testvéreinket a közösség cipóval és rózsával köszöntötte 

 Idén 70 db cipót és 70 szál rózsát tudtunk kiosztani nekik. A virágok vásárlását az Alapítvány  

támogatta az önkormányzattól kapott pályázati összegből. 

 

Plébániaközösségünk idős tagjai az Erzsébet-napi köszöntésen 



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

13 2017. 

NCD felmérés 
 

A torbágyi plébániaközösség úgy döntött, hogy a közösség állapotáról felmérést készít, valamint a 

felmérés alapján egy választott módszertan alapján tudatosan megpróbálja a közösséget fejleszteni, 

mind növelni a templomba járók számát, mind erősíteni a hívők közösségi élményét, általában véve 

„egészségesebb” közösséget elérni. Ehhez a Természetes Közösségfejlődés (NCD) módszertanát 

vettük igénybe, melyben segítségünkre voltak az NCD magyarországi képviselői is (illetve még van is, 

mivel a folyamat a felmérés után rendszeres utánkövetésből áll). Ennek az utánkövetésnek, modern 

kifejezéssel élve egyfajta „coaching”-nak az egyik alkalmát támogatta anyagilag az Alapítványunk az 

önkormányzattól elnyert összegből. A további alkalmakat magánszemélyek közvetlen adományai 

biztosították. 

 

Süveges Gergő az NCD képviseletében ismerteti a felmérés eredményét 



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

14 2017. 

 

A közösség tagjai elemzik az eredményeket 

  



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

15 2017. 

Az Alapítvány költségvetése 
Az alapítvány vagyona  2017. január 1-én:                                  1.383.067,- Ft 

2017. évi bevételek   

közhasznú célú adományok és támogatások:     

 Alapítványi célok megvalósítására: 424.210,- Ft 

 Biatorbágy Önkormányzatától       280.000,-Ft 

       (2017. évi elnyert pályázat)  

 Nav Személyi jövedelemadó 1%-a   116.546,-Ft 

Jóváírt kamat :  146,-Ft 

ÖSSZES BEVÉTEL 2017-ben:  820.902- Ft 

2017. évi kiadások   

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült kiadások:   

2017. évi bevételek és megtakarítások  (Nav jóváírás és céladomány) 
terhére:2ányok felhasználásával 

  

Kapott önkormányzati támogatás felhasználásával:   

 Szkólatalálkozó táncház és vendéglátás a résztvevő 
gyermekeknek 

84.137,- Ft 

 Idősek zarándoklata 2017.10.13.Soroksár 51.500.- Ft 

 Közösségfejlesztés (NCD) 50.000.- Ft 

 Szűz Mária Szent Neve Szkóla ruhaköltség 60.218.-Ft 

 Szent Erzsébet napi virág 12.000.-Ft 

 Lelki nap Közösségi Ház  22.145.-Ft 

1% támogatás felhasználásával:   

 Templom díszítés 116.546.-Ft 

Magántámogatások felhasználásával:   

 Rászoruló család támogatása        120.000.-Ft 

 Templom díszítés 38.912.-Ft 

 Szkóla ruhaköltség 39.547.-Ft 

 Célszerinti egyéb költségek 3.620.-Ft 

 Idősek zarándoklata 2017.10.13. Soroksár 12.000.-Ft 

 Ügyvédi költség: 63.500.-Ft 

 Bankköltség 10.772.-Ft 

 Kerekítés 5.- Ft 

ÖSSZES KIADÁS 2017-ban: 684.902.-Ft 

Az alapítvány vagyona 2017. december 31-én:  1.519.067,-Ft 

 

 

Buzásy György 
kuratóriumi elnök 





























































































































































































































































Dátum
Név

szla száma rendezvény 
megnevezése

kiadás 
megnevezése összeg pályázatra 

elszámolt
2017.01.21 Auchan AI22/0016875 Családfasor dologi kiadás 1 790 Ft          -  Ft              
2017.03.31 Color Aktív Kft GU4EB9908768 Családfasor dologi kiadás 540 Ft             -  Ft              
2017.04.24 AutóStóth Kft NQ9EB7378065 Családfasor dologi kiadás 1 000 Ft          1 000 Ft          
2017.05.09 Tízpróba A12000003/1059/00006 Madarak és Fák Napja dologi kiadás 44 910 Ft        -  Ft              
2017.05.10 Alpár Péterné 2017/01761/SZ Madarak és Fák Napja dologi kiadás 4 450 Ft          4 450 Ft          
2017.05.10 Copy-Mánia Kft CM1116/2017 Madarak és Fák Napja dologi kiadás 1 000 Ft          1 000 Ft          
2017.05.11 Fair Play bt 2017/01936 Madarak és Fák Napja dologi kiadás 340 Ft             340 Ft             
2017.05.11 Bia-Dekor CT3EA5194425 Madarak és Fák Napja dologi kiadás 94 000 Ft        94 000 Ft        
2017.05.12 Chimpex NJ6EA9195643 Madarak és Fák Napja élelmiszer 1 195 Ft          322 Ft             
2017.05.13 Penny-Market Kft A06100804/0788/00001 Madarak és Fák Napja élelmiszer 2 840 Ft          -  Ft              
2017.05.13 Penny-Market Kft A06100495/1012/00002 Madarak és Fák Napja élelmiszer 1 500 Ft          -  Ft              
2017.05.13 Álbina Pékség CT3EA5916801 Madarak és Fák Napja élelmiszer 8 000 Ft          8 000 Ft          
2017.05.13 Fair Play bt 2017/01974 Madarak és Fák Napja dologi kiadás 1 500 Ft          1 500 Ft          
2017.06.19 Rovar Multi Kft NQ9SB1490099 Madarak és Fák Napja dologi kiadás 40 000 Ft        40 000 Ft        
2017.07.12 ERDÉRT-Tuzsér Zrt VBK00H-01858 Családfasor dologi kiadás 35 508 Ft        35 508 Ft        
2017.12.01 Oláh Zsuzsa Füzesstil MD5EA5712372 Családfasor dologi kiadás 99 160 Ft        53 470 Ft        
2017.12.02 MOLÁSZ kft NJ6EA0528543 Családfasor dologi kiadás 2 290 Ft          2 290 Ft          
2017.12.13 TrailerMax Utánfutó Kft TMXP001968/2017 Családfasor dologi kiadás 202 260 Ft      176 530 Ft      
2017.12.15 HORVÁTH Ker. Kft SEAEA0397772 Családfasor dologi kiadás 1 590 Ft          1 590 Ft          
2017.12.29 Tízpróba Mo Kft MD5SA5520195 Tanösvény népszerűsítés dologi kiadás 50 000 Ft        50 000 Ft        

593 873 Ft 470 000 Ft

Pályázat elszámoláskor visszautalandó: 0 Ft

Biatorbágyi Tájvédő Kör                                                                       
 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

2017. évi pályázat elszámolása

Összesen:

































 
 

Biatorbágy Város 
Önkormányzat 

2017. évi  
pályázatának 
elszámolása  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biatorbágyi Tájvédő Kör 
Egyesület 

 
 
Tartalma: 

- képes beszámoló 
- CD a beszámoló elemeivel 
- számlák elszámolása 
- számlák másolata 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2017. évben pályázat útján 470.000- forinttal 
támogatta a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület programjait. A pályázaton az alábbi célokat 
támogatta: 

Családfasor, Madarak és Fák Napja, létesítendő tanösvény népszerűsítése 

Pályázati elszámolásunkban, egy rövid, fényképekkel illusztrált beszámolót olvashatnak az 
egyesület 2017. évi munkájáról és programjairól, majd egy elszámolást találnak az elnyert 
összeg felhasználásáról, valamint a tavalyi évi megvalósult költségvetésünkről. 

 
Rövid beszámoló és értékelés a 2017. évi 

tevékenységről, megvalósult programokról 
 
Csak közös cselekvéssel érhetünk el jelentős és tartós eredményeket környezetünk 
megóvása, szebbé tétele érdekében!  
    
Családfasor megújítás 
 
2005 óta minden évben ápoltuk, fejlesztettük az Etyek felé vezető út melletti 
Családfasorunkat. Vadrózsa és akácbozót irtással, valamint március 18-án néhány fának az 
ültetésével kezdtük az évet önkéntesek bevonásával. 2017 évben is sok feladatott adott a 
friss ültetések locsolása, a viharkárok kezelése, a fák alakító és egészségügyi metszése, amit 
szintén önkéntes munkával oldottunk meg. 2017-ben az időjárás jelentős károkat okozott a 
fasorban. Az erős fagyok és a jelentős aszály után sérülékenyebbé vált fákon komoly 
károkat okozott a szél. Több 8 méternél is magasabb fának a törzsét kellett jelentősen 
visszavágni, a szélviharok után. A közútkezelő által csonkított fákon szakszerű alakításokat 
is végeztünk. A nyár eleji szeles, aszályos időjárás miatt kevésbé volt szükség kaszáltatásra. 
 

 
 
http://www.biatorbagy.org/csaladfasor-nap-2017-osz/ 
  

http://www.biatorbagy.org/csaladfasor-nap-2017-osz/
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A Családfasorra 2017 évben 344e Forintot költöttünk, amit jelentős mennyiségű önkéntes 
munkával egészítettünk ki. Az Önkormányzat ehhez a tevékenységhez 270e Forint 
támogatást biztosított.  
Az újragondolt gondozási rend szerint ápoltuk a fasort 2017-ben is Támogatóinknak és az 
elvégzett munkának is köszönhetően erősebb, tisztább fasorral zártuk a 2017-es évet.  
 
Víz világnap 
 
Szeretettel vártuk a kedves érdeklődőket 2017. március 25-én 9,30-kor a Viadukt alól 
induló, forrásokat, kutakat, patakokat érintő biatorbágyi sétára, ahol alkalom nyílt egy kis 
beszélgetésre is. A kirándulás hossza 9 km volt. Évek óta rendszeresen a tavaszváró Víz 
világnapi sétánkkal a hétköznapokból kiemelkedve egy kicsit a természet felé fordultunk. 
Az idei séta is jó alkalom volt arra, hogy rácsodálkozzunk az életünket folyamatosan kísérő 
elemre, a vízre. Hiszen rejtve jelen van a leheletünkben, fejünk felett a felhőkben, lábunk 
alatt a talajban.  

http://www.biatorbagy.org/epit-vagy-rombol/#more-4383 
http://www.biatorbagy.org/viz-vilagnapi-tura-2017/ 

http://www.biatorbagy.org/epit-vagy-rombol/#more-4383
http://www.biatorbagy.org/viz-vilagnapi-tura-2017/
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Tavaszváró gondoskodás 

Április 8-án, szombaton délelőtt Biatorbágy 
több pontján is környezetüket szerető 
önkénteseket vártunk a civilszervezetek és az 
önkormányzat által szervezett eseményre. A 
megszokott helyszínek között kiemelt cél a 
Nyakas-kő térségében tervezett tanösvény 
területének megtisztítása, a gyalogos 
ösvények rendberakása volt. A Biatorbágyi 
Értéktár Bizottsággal együttműködve sikerült 
a régóta hiányzó, tájékozódást segítő táblákat 
telepíteni a Nyakas-kő felé vezető utakra, 
megszabadítani a bozóttól egy pihenőhelyet, 
lefesteni a padokat, asztalokat, a cserkészek 
segítségével megtalálni a szúrós galagonya 
közt a Karikó János féle Millenniumi 
emlékoszlopot. Az eseményről az 
Önkormányzati Tv is beszámolt. 

http://www.biatorbagy.org/pannon-tenger-
kincsei-es-tavaszvaro-takaritas-az-
onkormanyzati-tv-ben/ 

Ezen a helyszínen az általános iskola 
tanáraival és diákjaival, a cserkészekkel és 
más segítőkkel együtt több, mint hetvenen 
voltunk. Biatorbágy Város Önkormányzata, a 
Torbágy-Kert Kft. a Biatorbágyi Értéktár Bizottság, és a Biatorbágyi Tájvédő kör támogatta 
az eseményt.  

Budavidék Zöldúttal Budajenőn 

A Zsámbéki-medence településeit összefogó kerékpáros útvonalakat népszerűsítő BVZ 
tagjaként vettünk részt a 2017-es Budajenőre szervezett kiránduláson. Az egyszerű 
természetjáráson túl ilyenkor cél a vendéglátó település kultúrájának megismerése 
is. http://www.biatorbagy.org/bvz-vel-budajenore/#more-4481 A sáros utak ellenére a 
Biatorbágyi csapat nem adta föl, 40 kerékpárosunk érkezett meg Budajenőre.   

 

http://www.biatorbagy.org/pannon-tenger-kincsei-es-tavaszvaro-takaritas-az-onkormanyzati-tv-ben/
http://www.biatorbagy.org/pannon-tenger-kincsei-es-tavaszvaro-takaritas-az-onkormanyzati-tv-ben/
http://www.biatorbagy.org/pannon-tenger-kincsei-es-tavaszvaro-takaritas-az-onkormanyzati-tv-ben/
http://www.biatorbagy.org/bvz-vel-budajenore/#more-4481
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Madarak és fák napja 

Kihez forduljak, ha sérült madarat találtam? Mivel etessem a fészkéből kipottyant rigót? A 
játékos csapatvetélkedő után rendszeresen visszatérő témákban vártunk választ 
tradicionális rendezvényünk meghívott vendégeitől, a Fióka és madármentés csapatától. 
Május 13-án, a Füzes-patak partján lévő nagy fűz tövében nemcsak szóban kaptunk választ 
a kérdéseinkre, hanem közvetlen közelről is láthattuk milyen madarat mivel etessünk és 
hogyan. Találkozhattunk rejtőzködő életmódú lappantyúval, éhes rigó fiókákkal, 
szabadulásra váró gyógyult sólyommal. Vándorzászlónk ismét gazdára talált, hogy egy év 
múltán újra részt vehessen rendezvényünkön. http://www.biatorbagy.org/madarmentes-

az-ev-madara-es-
faja/#more-4489 

 

 

Városünnep – Kerékpárral a város körül, avagy Biatorbágy Gasztro 
 

A testvérvárosokkal együtt rendezett, programokban 
gazdag nyári eseménybe mi is bekapcsolódtunk BIKE 
egyesülettel közösen szervezett kerékpározással. Jó 
hangulatban, szép időben indulhattunk az érdeklődőkkel és 
testvérvárosaink fiataljaival (számukra az Önkormányzat 
kölcsönzött kerékpárt) városnéző túrára. 2017-es, a BIKE-
vel közös programunk a látható mellett az ízlelhető 
nevezetességekre is figyelt. Több kisebb csoportban 
látogattuk meg a Royal pékséget, a Nikoletta cukrászdát, 
az Andrész cukrászdát, a Czímer húsüzemet, a 
Barnabás testvér vendéglőt, és a Bia Bisztrót. 
Mindenütt kedves fogadtatásban részesültünk, beavattak a 
cég történetébe, a mesterség titkaiba. 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.biatorbagy.org/madarmentes-az-ev-madara-es-faja/#more-4489
http://www.biatorbagy.org/madarmentes-az-ev-madara-es-faja/#more-4489
http://www.biatorbagy.org/madarmentes-az-ev-madara-es-faja/#more-4489
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Decemberi helyismereti feladványok – Adventkor a természetben 
 
Négy fordulóból álló játékot hirdettünk, 
melynek célja a Pannon tenger kincsei 
tanösvény helyszíneinek és Biatorbágy 
természeti értékeinek megismertetése. A  
teljesítéséhez ki kellett mozdulni a 
meleg szobából, és a megadások alapján 
fényképeket készíteni. Többen is 
nekiláttak megkeresni a Lacikonyhát 
(Százlépcső) a Gesztenyeligetet, 
(Erdészház), stb. Külön öröm volt, hogy 
a helyes megfejtések között meglepően 
ötletesek is 
születtek! http://www.biatorbagy.org/a
dventkor-a-termeszetben/ 
 
 
Évzáró túra Nagykovácsiba 
 
Mindenki számára meghirdetett évzáró, 
december 27-i kirándulásunk is 
népszerűnek bizonyult. A 12 km-es távot 
40-en 
teljesítettük. http://www.biatorbagy.org
/ev-vegi-tura-nagykovacsiba/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyesületi honlap 
 
Itt aktuális programjainkon kívül 
tevékenységünkhöz kapcsolódó 
információkat is kaphat a kedves 
látogató. Ezt kiegészíti Facebook 
oldalunk is, így könnyebben tudunk 
értesítést adni szervezett 
kirándulásainkról, a Biatorbágyi gólyák 
otthonkereséséről, és más fontos 
eseményekről. 
 
http://www.biatorbagy.org/ 
https://www.facebook.com/tajvedok.bi
atorbagy/ 
 
 
Értékvédelem 
 
Egyesületünk tagjai aktívan részt vesznek Biatorbágyi Értéktár Bizottság munkájában.  

http://www.biatorbagy.org/adventkor-a-termeszetben/
http://www.biatorbagy.org/adventkor-a-termeszetben/
http://www.biatorbagy.org/ev-vegi-tura-nagykovacsiba/
http://www.biatorbagy.org/ev-vegi-tura-nagykovacsiba/
http://www.biatorbagy.org/
https://www.facebook.com/tajvedok.biatorbagy/
https://www.facebook.com/tajvedok.biatorbagy/
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Gazdálkodás-pályázatok 
 
A 2016-os év pályázati elszámolásai rendben voltak. 2017-ben három pályázaton vettünk 
részt. Biatorbágy Város Önkormányzata által kiírt pályázaton 470e forintot kaptunk. 
A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázaton 2016.04.01-2017.03.31 időszakban 
irodai eszközökre, posta és bankköltségre, egyéb működési költségekre pályáztunk és 255e 
Ft támogatást kaptunk, melyet a sikeres és elfogadott elszámolás után 2017-ben 
folyósítottak.  
Az 1%-os felajánlások 109e forint, tagdíjak és egyéb támogatások 171e forint bevételt 
jelentettek.  
A kiadásaink közül kiemelkedik a fasorkarbantartás, melyre 344e Ft-ot, a madarak és fák 
napi rendezvényünk, melyre 200e Ft-ot költöttünk. 
 

          Össz. Ktg.                 pályázatból 

1) Madarak és Fák napja:                199.735,- Ft   149.612,- Ft 

a) dologi:       186.200,- Ft     141.290,- Ft  

b) élelmiszer:                           13.535,- Ft        8.322,- Ft 

2) Családfasor:                   344.138,- Ft   270.388,- Ft 

a) dologi:       344.138,- Ft        270.388,- Ft 

3) Tanösvény népszerűsítése:      50.000,- Ft     50.000,- Ft 

      a) dologi:          50.000,- Ft       50.000,- Ft__ 

Összesen:              593.873,- Ft          470.000,- Ft 

 

Támogatásként 470.000,- Ft-ot kaptunk Biatorbágy Város Önkormányzatától. 
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Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2017. évi megvalósult 
költségvetése 

 
 

Beszámoló a 2017. évi költségvetésről 
 

Bevételek  Kiadások 

Tagdíj          56 000 Ft   Működési ktg.     352 389 Ft  
Önkormányzati támogatás       470 000 Ft   Programok     294 838 Ft  
NEA        255 000 Ft   Tárgyi eszköz      333 410 Ft  
SZJA 1 %        109 300 Ft       
támogatás         102 515 Ft       
Kamat                  82 Ft       
Egyéb           11 990 Ft       
2016.évi áthozat       868 049 Ft       
Összesen   1 872 936 Ft   Összesen   980 637 Ft  

 
 
 

Összes 
pénzkészlet: 

1.872.936 Pénztár záró:    105.716 

Összes kiadás: 980.637 Folyószámla záró: 786.583 

Összes 2017. 
évi záró: 

892.299 Összesen: 892.299 
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Kapcsolatok 
 
Megőriztük a jó viszonyunkat több helyi és kistérségi egyesülettel (BVZ, BIKE), 
Polgármesteri Hivatal intézményeivel (Faluház, Családsegítő, Általános iskola). Részt 
vettünk minket érintő témákban bizottsági üléseken és egyéb megbeszéléseken.  
 
Működésünket támogató szervezetek 2016. évben: 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata  
2. Nemzeti Együttműködési Alap 
3. Torbágykert kft. 
4. Százszorszép Díszfaiskola 

 
Együttműködő partnereink: 
 

1. Biatorbágyi Általános Iskola  
2. Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 
3. BIKE Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület 
4. Budavidék Zöldút Szövetség  
5. Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINP) 
6. Magyar Madártani Egyesület /MME/ 
7. Örökmozgó Alapítvány 
8. Pecato.hu 
9. Bia-Veritas Borkultúra és Tájvédelmi Egyesület 
10. Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

 
 
 

 
Köszönjük, hogy támogatták programjaink megvalósulását! 

 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. január 30. 
 
 
 
      Tisztelettel:  
 

Tüske Emil 
      Elnök 































































































































































































































PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2017. 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 

• 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 

    x      Nem közhasznú szervezet 

  

  

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2016-BAN ELNYERT TÁMOGATÁS  280.000,- Ft 

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

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

Kelt: Biatorbágy, 2018. 01. 15.  
 
 Szabóné Lipka Timea sk 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 

 
 
 
 
 
 



 

TEREMHASZNÁLAT 2017-BEN 
 

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

A) Alkalmi teremhasználat iránti igény: 

 Faluház  Közösségi 
ház 

Könyvtá
r 

 Dátum¹ a rendezvény címe/ 
jellege 

Időtartam 
(óra) Nagyterem Egyéb 

terem2   

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 
¹ A tervezett időpont megjelölésével kérjük kitölteni akkor is, ha az időpont még nincs véglegesítve és 
visszaigazolva a Faluház részéről 
² Ide sorolandók a Faluház közösségi termei (kiállító terem, klubszoba, aula, stb.) a Nagyterem kivételével. 
 
 
A rendszeres (heti, havi) programok (ideértve a tornatermek sportcélú igénybevételét is) 
teremhasználói részére az igénybe vett terem, a program jellege, alkalmainak száma éves 
viszonylatban és az időtartam feltüntetését kérjük a B) pont alatt.    
 
Például: A Faluház kiállító termében,a gombfoci klub, 2015. 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 



  
NYILATKOZAT 

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására 

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

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

 
 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

Pályázó szervezet 

neve: BIA – VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület ________________________________  

székhelye: Biatorbágy 2051. Gárdonyi köz 1/a _______________________________________________________________  

képviselőjének neve: Szabóné Lipka Timea __________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma:  12. Pk. 60007/2005/6.  ______________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve: Pest Megyei Bíróság _________________________________________________________  

 

2. NYILATKOZAT 
 

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

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

 _________________________________________________________________________________________  

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése 
érdekében. 
 
Kelt: Biatorbágy, 2018. 01. 15.  
 
 Szabóné Lipka Timea sk 
  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 



 
TÁJÉKOZTATÓ 

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

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

 
 
 

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



Pályázat „2017” 

A Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 2017. évi programjával is 
aktív résztvevője volt Biatorbágy Kulturális életének, és szíves vendéglátással fogadta az Ürge-
hegyre kirándulókat, Biatorbágy lakosságát.  

Új pályázati programként 2017-ben először közös szervezésben megrendeztük a 26. Kistérségi 
Borversenyt, mely igen nagy sikerrel zárult. Az elmúlt évek sikeres Pünkösdi-túrája mellett 
novemberben már harmadik alkalommal Márton-napi túrát szerveztünk, szintén a borkultúra és 
a szőlő-termesztés megismertetése köré.  

 

I. Borverseny a környező települések bevonásával 
 
Rendezvény ideje: Április 22, Közösségi Ház  
 
Önkormányzattól igényelt támogatás összege: 100.000,-Ft 
 
A XXVI. kistérségi borversenyt Április 22-én rendeztük meg városunkban. Az előző 
évektől eltérően ebben az évben a megmérettetés „főszervezését” és lebonyolítását 
Egyesületünk vállalta 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, ami a biatorbágyi borverseny valaha 
leadott legtöbb mintáját jelentette. 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. 
 
http://www.biatorbagy.hu/system/files/7_6.pdf 
 
http://jegyzokonyvek.hu/biatorbagy/2017_majus_03?search=borverseny 
 
Az igényelt támogatást az elszámoló papíron részletesen feltüntettük, az ezen felül 
felmerülő plusz költségeket a Bia-Veritas saját pénzeszközeiből finanszírozta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.biatorbagy.hu/system/files/7_6.pdf
http://jegyzokonyvek.hu/biatorbagy/2017_majus_03?search=borverseny


II. „Nyitott pincék” bor-túra, Pünkösd szombat 
 

Rendezvény ideje: Június 03. Pünkösd szombat 
 
Önkormányzattól igényelt támogatás összege: 400.000,-Ft 
 
Célcsoport: Fiatalok, idősek, kiscsaládok, nagycsaládok, Biatorbágy lakossága.  

 
A korábbi évek érdeklődésére az Egyesület 2017-ben is sikeresen megszervezte a 
„Nyitott-pincék” napját Pünkösdkor. 

 
A túra jellemzően kétféle: gyalogos túra a Nyakaskőtől illetve buszos kirándulás a 
Faluháztól. 

 
A programot a tavalyi évek sikereiből építkezve valamennyi pince vendéglátást biztosított 
bogrács ételekkel és borkorcsolyákkal. A gyerekekre is gondoltunk, részükre kézműves 
foglalkozást szerveztünk (kavics festés, lobogtatók („pálcikás május fa”). 

 
A rendezvény alatt vendégeink pincéről pincére járva betekintést kaptak a szőlő- és 
bortermelés fortélyaiba, a régmúltat idéző pincékbe, közelebbről megnézhették a préseket 
és megkóstolhatták a pincék alján „pihenő” hordós borokat. 

 
A pályázatban feladatot vállaltunk az esti Városi program levezetésében és szervezésében 
is, de a feladatok átcsoportosítása miatt ezt a feladatot az Önkormányzat vállalta magára. 
Így az esti vendéglátás és a zenés program szervezése, levezetése és annak teljes költségei 
az önkormányzatot terhelték. 

 
A benyújtott 2017-re tervezett pályázatunkban szerepelt hirdetőtáblák készíttetése és 
kihelyezése az Ürge-hegy dűlői között. A Városi pince program szervezésének átadásával 
jelentős pénzösszegeink maradtak fenn, így ezt a pénzösszeget átcsoportosítottuk és „Bia-
Veritas Borút” tájékoztató táblákat készíttetünk a Nyitott-pincék során vendéglátást 
biztosító boros gazdák neveinek feltüntetésével. A táblák elkészítésének célja a 
Biatorbágyi Tájvédő Kör által elindított „Tanösvény-program”-hoz való csatlakozás, ezért 
tábláink mind kivitelezésben mind megjelenésükben ezt a vonalat kívánták folytatni.  

 
http://juhaszferencmk.hu/wp-content/uploads/2017/08/mf_junius_web.pdf 
 
http://jegyzokonyvek.hu/biatorbagy/2017_junius_13?search=P%C3%BCnk%C3%B6sd 
 
Az igényelt támogatást az elszámoló papíron részletesen feltüntettük, az ezen felül 

 felmerülő plusz költségeket a Bia-Veritas saját pénzeszközeiből finanszírozta. 
 
 

http://juhaszferencmk.hu/wp-content/uploads/2017/08/mf_junius_web.pdf
http://jegyzokonyvek.hu/biatorbagy/2017_junius_13?search=P%C3%BCnk%C3%B6sd


III. „Márton-napi pince túra” 
 
Rendezvény ideje: November 11. szombat  
 
Önkormányzattól igényelt támogatás összege: 100.000,-Ft 
 
Célcsoport: Fiatalok, idősek, kiscsaládok, nagycsaládok, Biatorbágy lakossága.  
 

 
Az előző év sikeres túráját szerettük volna szélesebb körben népszerűsíteni, nagyobb 
közönséget felcsalogatni a hegyre. A túra gyalogosan és busszal történt. A pincék „libás” 
ételekkel, borkorcsolyákkal látják vendégül a kirándulókat és az érdeklődőket. 

 
Ebben az évben a gyerekeknek új programot találtunk ki, séta lovagoltatásra invitáltuk a 
lelkes érdeklődőket.  
 
A program időjárás függő, ezért a kissé hűvös, szeles idő miatt a buszos forgalom a 
hegyen közlekedett a pincék között, ahol vendéglátással és borkóstolóval várták a gazdák 
az érdeklődőket. 
 
http://www.biatorbagy.hu/system/files/korkep2017december.pdf 
 
Az igényelt támogatást az elszámoló papíron részletesen feltüntettük, az ezen felül 

 felmerülő plusz költségeket a Bia-Veritas saját pénzeszközeiből finanszírozta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biatorbagy.hu/system/files/korkep2017december.pdf


Bia Veritas Borkultúra és Tájvédő Egyesület

Biatorbágy 2051. Gárdonyi köz 1/a. 

18708387-1-13

Szabóné Lipka Timea, 30 / 824 40 20

Sor-
szám

Bizonylat 
azonosítója/számla száma

Megnevezés/kifizetés jogcíme
Bizonylat 
dátuma

Bizonylat 
bruttó összege

1.
Metro Kereskedelmi Kft./2017-
0/0(010)0008/020903             Élelmiszer vásárlás 2017.04.21 36376

2. Fair Play Bt./2017/01806 Nyomtató patron 2017.05.02 13000

3.
Krupp és Tsa 
Kft./A12300648/0932/00001 Ajándék borbírálók 2017.04.21 5688

4.
Krupp és Tsa 
Kft./A12300656/0896/00001 Közömbösítő falatok 2017.04.22 4343

5. Balu 2001 Bt./492/2017 Érem, serleg 2017.04.19 17680

6.
Bared-Tex Kereskedelmi 
Kft./MD5EA4776489 Nemzeti szalag/dekoráció 2017.04.22 3800

7.
Bared-Tex Kereskedelmi 
Kft./MD5EA4776486 Nemzeti szalag/dekoráció 2017.04.20 8100

8. Fel nem használt összeg Önkormányzatnak visszautalva 2018.01.29 11013
Összesen: 100000

1.
Metro Kereskedelmi Kft./2017-
0/0(010)0011/007697             Rigó-pince támogatás 2017.05.11 9650

2.
Krupp és Tsa 
Kft./A12300648/0976/00001 Kecskés-pince támogatás 2017.06.03 1919

3.
Penny Market 
Kft./00151/001386 Kecskés-pince támogatás 2017.06.02 5075

4.
Penny Market 
Kft./A06100495/1038/00003 Szabó-pince támogatás 2017.06.10 8874

5. Sinnet Bt Borkóstolás 2017.06.11 9995
6. Czimer Hús Kft./201700445 Mészáros Laci támogatás 2017.06.03 9501

7.
Penny Market 
Kft./A03101241/1143/00004 Óvári-pince támogatás támogatás 2017.06.02 12318

8.
Lidl Magyarország 
Bt./0285/00001730 Kolláth-pince támogatás támogatás 2017.06.01 10126

9.
Budavidék 
Zrt./A03201987/0884/00001 Lipka-pince támogatás támogatás 2017.06.02 11246

Bizonylat összesítő 

Kedvezményezett 
személy/szervezet neve:

Kedvezményezett címe/székhelye:

Adószáma:

Elszámolásért felelős neve, 
telefonszáma:

I. XXVI. Kistérségi Borverseny/támogatott összeg : 100.000,-

II. Pünkösdi-túra/támogatott összeg : 400.000,-



10. BYL Bt./IH4SA9201089 Sétálópohár gravírozás 2017.06.02 13800

11.
Metro Kereskedelmi Kft./2017-
0/0(010)0006/017878            Műanyag evőeszközök/vendéglátás 2017.06.02 20625

12.
Sándor 
Dezső/NJ6EA7190352 Népzenei szolgáltatás 2017.06.03 70000

13.
Tüske Emil ev. 
Kisadózó/AM8SB7665338

"Bia-Veritas Borút" táblák elkészítése 
és kihelyezése 2017.11.11 176000

14.
Tüske Emil ev. 
Kisadózó/AM8SB7665340

"Bia-Veritas Borút" táblák elkészítése 
és kihelyezése/kiegészítő táblák 2017.11.30 45000

Összesen: 404129

1.
Krupp és Tsa 
Kft./A12300645/1136/00002 Rigó-pince támogatás 2017.11.10 13402

2.
Krupp és Tsa 
Kft./A12300593/1079/00003 Lipka-pince támogatás 2017.11.10 13009

3.
Metro Kereskedelmi Kft./2017-
0/0(010)0012/062422            Szabó Laci-pince támogatás 2017.11.09 15054

5.
Auchan Magyarország 
Kft./A102/0058381 Sztrehovszki-pince támogatás 2017.11.09 7947

Metro Kereskedelmi Kft./2017-
0/0(010)0013/054386           Kolláth-pince támogatás 2017.11.09 10328

6.
Krupp és Tsa 
Kft./A12300536/1005/00001 Kecskés-pince támogatás 2017.11.10 1704

7.
Varga és Tsa 
Kft./A18900010/0516/00081 Gázpalack 2017.11.10 4300

8.
Varga Imre ev./Varga 
Tours/MD5SA3373026 Személyszállítás 2017.11.11 25000
Rack-Ház Bt./5413/2017 Borászati felszerelés 2017.11.29 2525

9. Fair Play Bt./2017/04817 Kreatív csomag 2017.11.29 6745
Összesen: 100014
Záradék:

Biatorbágy, 2018.01.31.

P.h.

A Bizonylatösszesítőn szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli 
jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási 
szerződésben/megállapodásban foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt 
elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint fenti összegek 
visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Támogatott aláírása(cégszerű)

(Megjegyzés: a táblázat számítógépes kitöltése esetén további sorok beszúrhatók, más esetben az első lap 
másolható.)

II. Márton-napi túra/támogatott összeg : 100.000,-



Záradék:

A pénzügyi beszámolót: ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte:









 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Tarjáni István Polgármester Úr és a 
Képviselő-testület részére 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 
 
 
 
Tárgy: 2017 évi támogatás elszámolása 
 
 
 
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Egyesületünk 2017. évi programjáról az alábbi tájékoztatást adjuk: 
 
 
 

- Március 18-án tartottuk éves közgyűlésünket, ahol a tagság előtt számot adtunk 
2016 évi tevékenységünkről, elfogadtuk a 2017-os programjaink tervezetét. 
 

- Május 6-án vasárnap ünnepeltük az édesanyákat és a férfiakat és jelképes 
ajándékkal kedveskedtünk tagtársainknak 

 
- Májusban újraélesztettük, majd a nagy sikerre valótekintettel novemberben újra 

szerveztük az Egyesületi Sportnapot. Viadukt Fitt 5-6 órára, ingyen és bérmentve 
biztosította számunkra a Sportközpontot így csak az enni és innivalóról kellett 
gondoskodnunk, amihez szintén kedvező áron jutottunk hozzá. 

 
- Nyáron az egészségmegőrzés keretében gyógyfürdő látogatásokra is sort 

kerítettünk. 
Június 15-én az Agárdi és július 10-én a Győri Gyógyfürdőben jártunk, augusztus 
14 –én a Kecskeméti Gyógyfürdőben rekreáltuk marunkat  
 

- Október 07 - én – hagyományteremtő szándékkal, idén is megrendeztünk az 
Empátia napot, ahol gazdag programmal és ebéddel kedveskedtünk a tagjainknak 
és a meghívott vendégeknek. Mivel idén már ki tudtunk törni a zártkörű 
rendezvény fogságából, így a környező településekről, sőt külföldről is 
köszönthettük a vendégeket   
 

- December 15-én vasárnap színes műsor keretében ünnepeltük a Karácsonyt, ahová 
nagy meglepetésre a Télapó is ellátogatott, aki a rövid ismerkedés után, minden 
jelenlévőnek, személyesen átadta az ajándékát.  

 
 
 
 



 
 
 
Az önkormányzati támogatás egy részét (371.479.-Ft-ot) a gyógyfürdő látogatásainkra és a 
karácsonyozásra fordítottuk, míg a másik részét (229.946.-Ft.) az Empátia napi 
rendezvényünkre használtunk fel, melyekkel a mellékelt számlák és bizonylatok szerint 
számolunk el! A támogatás feletti önrészt, egyéb támogatásokból és a költségvetésünkből 
fedeztük. 
 

Ez úton is szeretnénk hálánkat kifejezni, hogy évről - évre figyelemmel kísérik a 
működésünket és támogatásukkal hozzájárulnak a fogyatékkal élő emberek életminőségének 
javításáért. KÖSZÖNJÜK! 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. 01. 23.  
 
 
                                                                          Tisztelettel: ____________________________  
            Bálint Balázs 
                  elnök 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	elt_2017_civil_elszamolas
	Ohmüllner Márton Alapítvány Beszámoló 2017
	Ohmüllner számlák
	pászti civil
	pászti harmonie festival
	pászti karnagyi díjak
	pászti külön kérelem
	pecató
	pecató 2
	B.Tajvedo Kor_szamlak tablazat_2017.pályázat
	Munka1

	Biatorbágyi Tájvédő Kör számlák_2017
	Biatorbágyi Tájvédő Kör számlák_2017_20180130_0001
	Biatorbágyi Tájvédő Kör számlák_2017_20180130_0002

	BTK_önkorm. 2017. évi pályázati elszámolása
	Biatorbágy Város
	Önkormányzat
	2017. évi
	pályázatának
	elszámolása
	Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
	Beszámoló a 2017. évi költségvetésről

	vöröskereszt külön kérelem
	vöröskereszt
	bia veritas
	PÁLYÁZAT_Bia Veritas_2017_elszámolás
	Pályázat_Bia Veritas_összefoglaló_2017
	Pályázati elszámolás_2017.évről
	Munka1

	doc04204420180202111816
	2017 évi elszámolás Önkormányzatnak
	Empatia_kiad_penztarbiz
	Empatia_Szamlak
	Gyogyfudo_Szamlak
	Gyogyfurdo_kiad_penztarbiz
	Karacsony_kiad_penztarbiz
	Karacsony_Szamlak
	aranyalma elszámolás
	arts műhely
	BIai Református
	biai szent anna
	BIatorbágy Kultúrájáért
	biatorbágyi polgárőr
	BÖME
	Füzes
	hagyományörzők
	hatlépés
	Örökmozgó
	szakály mátyás kórus
	székely
	turwaller stammtisch
	Viadukt se

