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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi pályázati támogatásának 
elszámolásáról 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt 2018. évi pályázaton 21 

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

pályázati kiírásban rögzített január 31-ei határidőre minden egyesület elszámolása 

beérkezett hivatalunkba. A Hagyományőrző Lovas Betyár Közösség szakmai beszámolója 

mellé nem csatolt pénzügyi elszámolást, ennek okát szövegesen megindokolta (a szállás és 

ellátás költségeit magánszemélyektől vették igénybe). A Pro Hungaricum Egyesület 2017-

ben elnyert 300.000 Ft támogatását egy szerződés módosítással 2018. évre 

átcsoportosította. A pályázati célként megjelölt programot azonban 2018-ban sem sikerült 

megrendeznie, ezért a megvalósulásról beszámoló sem készülhetett. A civil egyesület a 

részére megítélt támogatási összeget a támogató részére visszafizeti. A szakmai 

beszámolók tartalma a szervezetek egy részénél átfogó képet mutat az egész éves 

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

nem adnak kellő információt, ami nemcsak a támogatás felhasználásának megítélése 

szempontjából probléma, hanem a következő évi pályázat elbírálásához sem ad elegendő 

támpontot. Az idei évben ajánlott számla összesítőket sem mindegyik egyesület készítette el. 

A fent említett problémák miatt került bele az idei kiírásba, hogy a beszámolókat a megadott 

mellékletekkel együtt kell elkészíteni. Ezek a mellékletek tartalmazzák a szakmai és 

pénzügyi beszámoló formai követelményét, illetve egy számla összesítő táblázatot is. 

 

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

szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló szakmai beszámolókat. 
 

Biatorbágy, 2019. február 12.  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
készítette: Tóth Tamás ifjúsági koordinátor 
ellenőrizte: Miklós Krisztina 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Ön kormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (III. 28.) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi pályázati támogatásának 
elszámolásáról 

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

szervezetek 2018. évi pályázati támogatásának elszámolását.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet 
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Bia Veritas Borkultúra és Tájvédő Egyesület 2018. évi éves program beszámolója 

 

A Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 2018. évi 
programjával aktív szerepet vállalt Biatorbágy Kulturális életében és látta vendégül az Ürge-
hegyre kirándulókat, Biatorbágy lakosságát. Az évente kétszer megrendezett „Nyitott-pincék” 
programjaink mellett szerettünk volna Egyesületünknek nagyobb ismertséget szerezni és 
nagyobb célközönséget bevonzani, Biatorbágy város éves programtervében így több 
alkalommal vettünk részt.  

Saját témánkon belül, szerettük volna felhívni a figyelmet a borvidéki státusz felelősségére, 
melynek méltó képviselője és formálója kívánunk lenni. Az évente megrendezett 
programjainkon mind az Ürge-hegy családi pincészeteit, mind a helyi borászok kézműves 
termékeit népszerűsítettük. Támogattuk a középiskolák „Közösségi szolgálat” programját, 
melyre számos diákot fogadtunk hostess feladatok ellátására. Célunk az Ürge-hegy és 
környéke természeti- és építészeti értékeinek megóvása, fejlesztése és bővítése.  

 

I. Éves programjaink és az arról készített beszámolók: 
 

- Január: „A természeti környezet megbecsülése, méltóságának visszaállítása 
Biatorbágyon” konferencia részvétel, képviselet 
 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_januar_15 
 

 
- Február: Agrár Kamarai konferencia, vendég előadóként vettünk részt 

https://bia-veritas.hu/friss-hirek/2/ 

 

- Április: XXVII. Kistérségi borverseny / 2018.04.21. 

https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_aprilis_23/2 

 

- Május: Budavidék Zöldút program / 2018.05.06. 

Egyesületi részvétel, borkóstoló, frissítő kínálása 

 

https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_januar_15
https://bia-veritas.hu/friss-hirek/2/
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_aprilis_23/2


- Május: Gyereknap / 2018.05.26 

Borkóstoló 

 

 

 

- Június: Nyitott-pincék napja / 2018.06.02 
 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_junius_09/3?search=nyitott%20pinc%C3%
A9k 
 

- Június: Városünnep / 2018.06.23-24. 

Számos civil szervezet mellett Egyesületünk és aktív résztvevője és vendéglátója volt a 
Városi ünnepnek. 

- Július: Borvidék túra / Tokaj / 2018.07.03-04. 
 

- Augusztus-Szeptember-Október: Szüreti munkák (Kolláth-, Sztrehovszky-, Varga 
Zsolt (Szabó-pince), Óvári-, Kecskés-, Rigó-, Városi-pince szüretek 

https://bia-veritas.hu/friss-hirek/ 

 

- November: Márton-napi túra / 2018.11.11 

https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_november_23/2?search=nyitott%20pinc%C
3%A9k 

http://volgyhidtv.hu/korkep/biatorbagyi-korkep-2018-december-2019-januar 

 

- December: Ürge-hegy Karácsony / 2018.12.15 Pátria-pince 

 

Képes beszámoló az Egyesület honlapján www.bia-veritas.hu 
megtalálható (Tokaji kirándulás, Szüretek, Nyitott-pincék,stb.) 

 

 

 

 

 

 

https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_junius_09/3?search=nyitott%20pinc%C3%A9k
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_junius_09/3?search=nyitott%20pinc%C3%A9k
https://bia-veritas.hu/friss-hirek/
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_november_23/2?search=nyitott%20pinc%C3%A9k
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_november_23/2?search=nyitott%20pinc%C3%A9k
http://volgyhidtv.hu/korkep/biatorbagyi-korkep-2018-december-2019-januar
http://www.bia-veritas.hu/


 

 

 



NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott Szabóné Lipka Timea  a Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő 
Egyesület  vezetőjeként nyilatkozom, hogy a 2018-ban elnyert 600.000,- 
(hatszáz ezer) Ft összegű Önkormányzati támogatást a pályázatban megjelölt 
célokra, s az abban kifejtett tételekre fordította az egyesület. 
 
 
 
Biatorbágy 2019. 01.25. 
 
 
       Szabóné Lipka Timea sk. 
 
        aláírás 
 



Munkalap1

Oldal 1

számla sorszáma cég neve, partner számla összege felhasználási terület

A18500020/0893/00007 Tízpróba Mo. Kft 4290 Kupa
A05800131/1140/00002 Libri Kft 17100 Ajándék könyv
NJ6EA 7190377 Sándor Dezső ev. 70000 Népzenei szolgáltatás
2018/01570 Fair Play Bt 720 irodaszer
HM2018/00104 Fair Play Bt 1990 gravírozás
2018-0/(010)00006/020192 Metro 14490 oklevél kellékek
2018-0/(010)00006/020193 Metro 26396 élelmiszer
SEAEA 3261515 Hanga Kft 13050 köszönő virág
A07800225/0033/00024 Varga éa Tsa 3803 benzin
Összesen: 151839

2018-0/0(010)0010/0024348             Metro Kereskedelmi Kft. 7846 Műanyag evőeszközök/vendéglátás
2018-0/0(010)0008/032425 Metro Kereskedelmi Kft. 16098 élelmiszer/műa.
2018-0/0(010)0001/010173 Metro Kereskedelmi Kft. 20218 Kolláth-pince I-II. támogatás támogatás
AI22/0025969 Auchan Törökbálint 10104 Kozma Pali támogatás
2018-0/0(010)0001/010174 Metro Kereskedelmi Kft. 50938 Kolláth-pince/esti program
AI09/0041755 Auchan Törökbálint 5625 Sztrehovszki-pince I. támogatás
A03101096/1479/00001 Spar Mo. Kft. 11344 Óvári-pince támogatás támogatás
MD5SA 9441155 Xante Librarium Kft 22860 óriásplakát terv grafika
SEASA 0264609 Biatorbágyi Közösségi Médiaszolg. Nonprofit Kft 31750 óriásplakát kihelyezés
NQ9EC 3252996 Fanope Group Kft 6020 Pékáru/esti rendezvény
A12300593/1282/00001 Krupp és Tsa 6588 élelmiszer/esti rendezvény
MD5EA 5218112 Fema 54 4380 élelmiszer/esti rendezvény
YK2EA 2392794 Grünvald János 27460 élelmiszer/esti rendezvény
A03202906/0402/00002 Budavidék Zrt. 7679 Lipka-pincék támogatás
A12300949/0179/00001 Krupp és Tsa Kft 10441 Sztrehovszki-pince II. támogatás
A03202986/1184/00002 Budavidék Zrt. 1398 Lipka-pincék támogatás
Összesen: 240749

Számla összesítő

II. Márton nap/támogatott összeg : 70.000,-

I. XXVII. Kistérségi Borverseny/támogatott összeg : 150.000,-

II. Nyitott pincék/támogatott összeg : 200.000,-

Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület
2018. évi pályázati támogatás elszámolása



Munkalap1

Oldal 2

201801083 Czimer Hús Kft. 4643 élelmiszer
A03202906/0537/00001 Budavidék Zrt 12942 élelmiszer
MD5EA 8654912 Albina Pékség 3200 élelmiszer
A03101096/1636/00001 Spar Mo. Kft. 15564 élelmiszer
2018-0/0(10)0010/058954 Metro 5885 élelmiszer
2018-0/0(10)0010/058956 Metro 32862 élelmiszer
Összesen: 75096

A03202906/0568/00001 Budavidék Zrt. 6307 élelmiszer
MD5EA 8654929 Albina pékség 3200 élelmiszer
A07800224/0259/00011 Varga és Tsa 5360 gázpalack
A12300950/0114/00002 Krupp és Tsa 17310 élelmiszer
NQ9EE 1554119 Szilágyi Krisztina ev 3950 műa. Evőeszköz
Összesen: 36127

MD5SA 3373045 Varga Imre ev 120000 szállítás ktsge
OL6SA 0418561 Mádi Borház 17700 borvacsora
MD5SA 4463374 Vespertilio Bt 13000 rendezvény szervezés
Összesen: 137700

Biatorbágy, 2019.01.25.     Szabóné Lipka Timea
Bia-Veritas Egyesület elnöke

III. Füzes szüret helyett Karácsonyi vendégség/támogatott összeg : 30.000,-

III. Tanulmányi kirándulás, Tokaj/támogatott összeg : 150.000,-



Pályázat „2018” 
 
Nagyon köszönjük az Önkormányzat és a Képviselő testület támogatását 2018.évi programjainkhoz. 

 
A Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 2018. évi programjával is 

aktív résztvevője volt Biatorbágy Kulturális életének, és szíves vendéglátással fogadta az Ürge-
hegyre kirándulókat, Biatorbágy lakosságát.  
2018-ban, immáron másodszor, a Gazdakörrel közös szervezésben rendeztük meg a 27. Kistérségi 
Borversenyt, amely igen nagy sikerrel zárult. Az elmúlt évek sikeres Pünkösdi-túrája mellett 
novemberben Márton-napi túrát szerveztünk, szintén a borkultúra és a szőlő-termesztés 
megismertetése köré. Új programként karácsonykor „Szeretet vendégséget” tartottunk a városi 
Pátria-pincében az Ürge-hegyen közösség szervező és csapatépítő céllal. 
 
 

I. Borverseny a környező települések bevonásával 
 
Rendezvény ideje: Április 21, Közösségi Ház  
 
Önkormányzattól igényelt támogatás összege: 150.000,-Ft 
 

A XXVII. kistérségi borversenyt Április 21-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 69db mintát adott le. A 
verseny legnagyobb sikerét a biatorbágyi borok kiváló szereplése jelentette: a legnagyobb eredmény 
egyesületünk számára, hogy a champion díjas és a közönségdíjas borok a biatorbágyi borászok közül 
kerültek ki. 
 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_aprilis_23/2?search=borverseny 
 
http://volgyhidtv.hu/korkep/biatorbagyi-korkep-2018-junius-julius 
 
 

 

Az igényelt támogatást az elszámoló papíron részletesen feltüntettük, az ezen felül felmerülő plusz 
költségeket a Bia-Veritas saját pénzeszközeiből finanszírozta. 
 

 
II. „Nyárköszöntő” Nyitott pincék bor-túra és Márton-napi bortúra 

I. „Nyárköszöntő” Nyitott pincék bor-túra 
 

Rendezvény ideje: Június 02. szombat 
 
Önkormányzattól igényelt támogatás összege: 200.000,-Ft 
 

A Pünkösdi „vándorló” ünnepet kihagyva Egyesületünk idén úgy döntött biztos időpontra helyezi át a Nyitott-
pincék napját. Pünkösd szombatján, kezdeményezésünk mellett, a Rigó-pince és Borház valamint az Óvári-
pince is vendégül látta az érdeklődőket.  

https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_aprilis_23/2?search=borverseny
http://volgyhidtv.hu/korkep/biatorbagyi-korkep-2018-junius-julius


 Június 02-án, szombaton 7 pince és 8 borász várta a vendégeket. A boriváshoz tartalmas ételek tartoznak, így 
a látogatókat a déli harangszó után a Lipka-pincék-nél bogrács ebéddel várták a vendéglátók. A Rigó-pince 
vendéglátása mellett az V. dűlőben a Kolláth-, Radnai-, Óvári-, Szabó-, Sztrehovszki-pincék borait 
kóstolhattuk, majd lefelé haladva a IV. dülőben a Kecskés-pince várta a látogatókat. Különlegességként 
csatlakozott hozzánk a IV. dülőben Kozma Pali kemencéje kemencében sült finomságokkal, valamint Kovács 
Attila fantasztikus Kádár múzeum gyűjteménye. Bogrács ebéd, sültek, kenyérlángos, zsíros kenyér, friss 
pogácsa várta a vendégeket a gazdák kedvenc borainak kóstolójával. A Városi-pince távolléte miatt a 
napvégén a Kolláth-pince várta a vendégeket egy közös mulatozással egybekötött bográcsozásra a Sándor-
testvérek kíséretében. A hajnalig tartó rendezvényt a közös beszélgetések és közös énekelés tette 
emlékezetessé. 

 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_junius_09/3?search=nyitott%20pinc%C3%A9k 

 
 

Az igényelt támogatást az elszámoló papíron részletesen feltüntettük, az ezen felül felmerülő plusz 
költségeket a Bia-Veritas saját pénzeszközeiből finanszírozta. 
 

II. Márton-napi pince-túra 
  

Rendezvény ideje: November 11. vasárnap 
 
Önkormányzattól igényelt támogatás összege: 70.000,-Ft 
 
Idén pontosan Márton napján, november 11-én, vasárnap, ünnepelték az Ürge-hegyi gazdák a 
Márton-napi bortúrát. Bár a szombati munkanap miatt vasárnapra helyeztük a programot, ennek 
ellenére szép számú látogató közönség érkezett a hegyre. A déli harangszó után a Lipka-pincék-nél 
bogrács ebéddel várták az érdeklődőket a vendéglátók, de nyitott ajtókkal várt a Rigó-pince, valamint 
az V. dűlőben a Kolláth-, Radnai-, Óvári-pince és a VI. dűlőben az újonnan felújított Szabó-pince. A 
IV. dűlőben a  Kecskés-pince várta a látogatókat. Különlegességként csatlakozott Kozma Pali 
kemencéje kemencében sült finomságokkal, valamint Kovács Attila fantasztikus Kádár múzeum 
gyűjteményével. Bárány pörkölt, libacomb, sült csirkemell, székelykáposzta bogrács ebéd várta a 
vendégeket a gazdák kedvenc borainak és újborainak kóstolójával. Idén először a Városi-pince is 
csatlakozott a rendezvényhez, ahol az első szüret újborait lehetett kóstolni hideg harapnivaló mellett. 
A késő estig tartó rendezvényt a közös beszélgetések és közös énekelés tette emlékezetessé. 
 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_november_23/2?search=nyitott%20pinc%C3%A9k 
 
http://volgyhidtv.hu/korkep/biatorbagyi-korkep-2018-december-2019-januar 
 
 
Az igényelt támogatást az elszámoló papíron részletesen feltüntettük, az ezen felül felmerülő plusz 
költségeket a Bia-Veritas saját pénzeszközeiből finanszírozta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_junius_09/3?search=nyitott%20pinc%C3%A9k
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_november_23/2?search=nyitott%20pinc%C3%A9k
http://volgyhidtv.hu/korkep/biatorbagyi-korkep-2018-december-2019-januar


 
III. Borvidék „tanulmányi” kirándulás – Tokaji borvidék (Mád, Tolcsva és környéke) 

 
Rendezvény ideje: Július 06-07. péntek-szombat 

 

Önkormányzattól igényelt támogatás összege: 150.000,-Ft 
 
 

A Bia-Veritas Egyesület, Önkormányzati pályázati támogatásból, immáron második éve tanulmányi 
kirándulást szervezett aktív borászai részére borvidék látogatásra. Az idei borvidék látogatás helye 
Tokajra esett, ahol Mád- Erdőhorváti -Tolcsva útvonalon látogattuk meg a családi pincészeteket és 
uniós pályázatból felépített borházat.  

Szervezett buszkirándulás keretében 20 fős busszal indultunk reggel 9h-kor a Biatorbágyi Általános 
Iskola parkolójából. Kora délután 13h körül megérkeztünk Mádra, ahol a családi Takács-pincészet 
tulajdonosa, Adrienn fogadott bennünket. 6 féle bort kóstolhattunk a száraz Furminttól az Aszú 
borokig. Kellemes környezet és fantasztikus borok mellett hosszasan kérdezősködtünk a borkészítés 
helyi hagyományairól. 

Ebéd után, ellátogattunk Tolcsvára, ahol Radnai János készíti saját aszú borát. A helyi főborász 
minden érdeklődő kérdésünkre szívesen válaszolt, végül közös koccintással köszöntük meg a 
szívélyes fogadtatást. Utunk következő állomása Erdőhorváti volt, ahol a vendéglátók bográcsban 
készített marhapörkölttel vártak.  

Másnap reggel a településen állami támogatásból és pályázatokból fenntartott gyengébb értelmi 
fogyatékosokat segítő Foglalkoztató központba látogattunk el. A fiatalok szőtteseket, cirokseprűt és 
egyéb használati tárgyakat készítenek. Egyesületünk ajándék csomaggal köszönte meg a szívélyes 
fogadtatást, de többünknek az otthonát az ott készült szőttes is díszíti!   

Látogatásunk következő állomása egy igazi kuriózum volt, Sajgó Gabi bácsi labirintus pincéje 
Tolcsván, ami ma már a világörökség része. Kb. 10 féle bort kóstolhattunk a száraztól az aszúig, de 
az igazi meglepetés az aszú eszencia kóstolása volt! 

Ebédre visszautaztunk Mádra, ahol az uniós pályázatból épült Mádi Borház vendégszeretetét 
élvezhettük több tételes borkóstoló kíséretében. Utazásunk végén Egyesületünk ajándéka a borház 
„iMÁDlak” borválogatása volt. 

Hazafelé kicsit elfáradva, de nagyon jó hangulatban utaztunk. A program igazi csapatépítő és komoly 
tanulmányút volt egyben. Szakmailag és élményekben gazdagon tértünk haza a két napos 
kirándulásról!  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia0MOjx
YbgAhWK-
6QKHXD1DHgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fvolgyhidtv.hu%2Fkorkep%2Fbiatorbagyi-
korkep-2018-augusztus&psig=AOvVaw1hVKQ89eg1y2OXxggkrCHB&ust=1548421002404760 

Az igényelt támogatást az elszámoló papíron részletesen feltüntettük, az ezen felül felmerülő plusz 
költségeket a Bia-Veritas saját pénzeszközeiből finanszírozta. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia0MOjxYbgAhWK-6QKHXD1DHgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fvolgyhidtv.hu%2Fkorkep%2Fbiatorbagyi-korkep-2018-augusztus&psig=AOvVaw1hVKQ89eg1y2OXxggkrCHB&ust=1548421002404760
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia0MOjxYbgAhWK-6QKHXD1DHgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fvolgyhidtv.hu%2Fkorkep%2Fbiatorbagyi-korkep-2018-augusztus&psig=AOvVaw1hVKQ89eg1y2OXxggkrCHB&ust=1548421002404760
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia0MOjxYbgAhWK-6QKHXD1DHgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fvolgyhidtv.hu%2Fkorkep%2Fbiatorbagyi-korkep-2018-augusztus&psig=AOvVaw1hVKQ89eg1y2OXxggkrCHB&ust=1548421002404760
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia0MOjxYbgAhWK-6QKHXD1DHgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fvolgyhidtv.hu%2Fkorkep%2Fbiatorbagyi-korkep-2018-augusztus&psig=AOvVaw1hVKQ89eg1y2OXxggkrCHB&ust=1548421002404760


 

IV. Ürge-hegyi Karácsony „Szeretet vendégség” 

 
Rendezvény ideje: December 15. szombat 
 
Önkormányzattól igényelt támogatás összege: 30.000,-Ft 
 
A Bia-Veritas Egyesület borászainak szüreti elfoglaltságai miatt sajnos nem tudtunk eleget tenni a 
pályázatban eredetileg tervezett programnak, ezért kérvényben kértük a Polgármester úr és a 
Képviselő testület támogatását a pályázati összeg átcsoportosításához és a rendezvény más 
időpontban történő megrendezéséhez. 
 
Biatorbágy külterületi egyesületei (Katalin-hegy, Peca-tó) rendszeresen karácsonyi összejöveteleket, 
télapó ünnepeket tartanak az ott lakó közösségek részére ismerkedési, csapatépítési céllal. Ezt a 
kezdeményezést kívántuk folytatni egy hasonló rendezvénnyel, ahol az Ürge-hegy lakóit szerettük 
volna összehozni. A Pátria-pince vendégfogadó helysége kiválóan alkalmas volt több fő 
befogadására, így a saját kis feldíszített karácsonyfánk mellett karácsonyi dalok kíséretében 
babgulyással ünnepeltük meg az estét. Lilahagymás zsíros kenyér, borkorcsolyák és aprósütemények 
kísérték a közös vacsorát a Bia-Veritas borászainak kiváló borai mellett. A rendezvényen nem csak az 
egyesület tagjai, hanem ismerősök, barátok és szép számmal az ott lakók is részt vettek. Szeretnénk, 
ha a rendezvény igazi Ürge-hegyi közös program lehetne a jövőben, ahol lehetőség van egymás 
megismerésére, közös beszélgetésekre. A rendezvényről képek készültek. 
 
Az igényelt támogatást az elszámoló papíron részletesen feltüntettük, az ezen felül felmerülő plusz 
költségeket a Bia-Veritas saját pénzeszközeiből finanszírozta. 
 
 
 
Biatorbágy, 2019.01.25.  
 

Szabóné Lipka Timea sk. 
Bia-Veritas Egyesület elnöke 

 
 

































BIA ÖTE ÖSSZESÍTŐ

Oldal 1

Számla sorszáma Cég neve, Partner Számla összege Felhasználási terület
A18900009/0569/00017 Varga És Tsa Kft. 5 006 Ft Tankolás VW
A18900010/0545/00013 Varga És Tsa Kft. 6 442 Ft Tankolás VW
SZ/0193006/00795/00005 Magyar Posta Zrt 700 Ft Postai Ktg.
SZ/0193006/00800/00009 Magyar Posta Zrt 655 Ft Postai Ktg.
T763/2018 Temesvári és Társa Kft. 33 600 Ft Gépjármű javítás
A18900010/0602/00017 Varga És Tsa Kft. 10 360 Ft Autópályadíj, Tankolás
A18900010/0602/00019 Varga És Tsa Kft. 13 865 Ft Autópályadíj, Tankolás
A06000424/1430/00020 MOL Nyrt. 6 002 Ft Tankolás VW
V13108-03830 Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő 2 000 Ft Pályázati díj
700-01-117/11-700246136-0004-3 Invitel Távközlési Zrt 595 Ft Távközlési díj
VL1SA6000810 At-rium Kft. 12 700 Ft Oktatási díj
SA2018/001202S Express Biafood Kft. 10 500 Ft Étel (Közgyűlés)
UK1EA7739886 Andrész Családi Cukrázda Kft. 15 000 Ft Étel (Közgyűlés)
LN5SA3341522 Fotorex Irodatechnika Kft. 10 574 Ft Nyomtatófesték
18-30000157882 Allianz Hungária Zrt. 23 400 Ft Kötelező Biztosítás Utánfutó
A18900010/0636/00044 Varga És Tsa Kft. 5 399 Ft Tankolás VW
SEAEA2534608 Thoma Ferencné 5 000 Ft Koszorú
2018/00420 B-Safety Kft. 24 770 Ft Ruházat
V-SZ1-2018/00589 Hesztia Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. 55 880 Ft Sisaklámpa
18-30001656679 Allianz Hungária Zrt. 15 717 Ft Kötelező Biztosítás VW 2018/3
MD5SA7491774 Biatorbágyi Köz. Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 24 638 Ft 1% Hírdetés
005390 Magyar Posta Zrt 2 000 Ft Telefon egyenleg feltöltés
A07800225/0029/00028 Varga És Tsa Kft. 10 022 Ft Tankolás VW
SZL560/2018 DR. Szécsényi-Nagy Kristóf 4 300 Ft Közjegyzői díj
2018/02048 Fair Play Bt. 690 Ft Számlatömb
SEAEA3261540 Hanga Kft. 5 000 Ft Koszorú
A07800225/0057/00084 Varga És Tsa Kft. 30 003 Ft Tankolás MB
MD5SA7491795 Biatorbágyi Köz. Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 24 638 Ft 1% Hírdetés
F03-115/2018 Hotel Pontis Kft. 109 200 Ft Német vendégek fogadása
18-30001149877 Allianz Hungária Zrt. 13 260 Ft Kötelező Biztosítás MB (OT) 2019
A07800224/0083/00004 Varga És Tsa Kft. 10 001 Ft Tankolás VW
SEAEA3442278 Autóstóth Kft. 26 500 Ft Akkumulátor VW
A07800224/0085/00039 Varga És Tsa Kft. 10 001 Ft Tankolás VW
SEAEA3057983 Molnár Béláné 32 000 Ft Szikvizes ballon
COD9-SZ-1828391 Color Aktív Kft. 6 880 Ft Konyhai felszerelés
NJ6SA5567477 Reventa Bt. 67 570 Ft Tüo. Készülék ellenőrzés
18-30001656679 Allianz Hungária Zrt. 132 723 Ft Kötelező Biztosítás VW 2018/4

Számla összesítő, Biatorbágy ÖTE 2018



BIA ÖTE ÖSSZESÍTŐ

Oldal 2

MQ2018-03667 Mechanical Quality Kft. 195 800 Ft Gumi MB
20181134 Fodor 2000 Bt. 9 009 Ft Olaj, Fagyálló, Desztillált víz
6112/1/180720/682 ENI Wels 211,- EUR 69 507 Ft Tankolás MB, szgk
7483/020/00002 Aral Rohrdorf ( 78,29,-EUR) 25 786 Ft Tankolás szgk.
V700795573 Asfinag Maut Service GmbH (100,-EUR) 33 038 Ft Osztrák Tgk. Útdíj

Aral Ichenhausen (90,-EUR) 29 734 Ft Tankolás MB
8478 8697 2660 7136 Toll Collect GmbH (49,55,- EUR) 16 550 Ft Német Tgk. Útdíj
18625 Landratsamt Günzburg (1,- EUR) Árf: 330,- 330 Ft MB Forgalmi engedély díj
18624 Landratsamt Günzburg (44,80,-EUR) Árf: 330,- 14 784 Ft MB Átírás
G3A2001085410 Gefion Insurance A/S (105,- EUR) Árf: 330,- 34 650 Ft MB export rendszám kötelező biztosítási díj
Adás-vételi szerződés Marcel Lohr (8950,- EUR) 2 977 814 Ft MB vételi ár

Marcel Lohr (100,- EUR) Árf: 330,- 33 000 Ft Ügyintézési díj
2018/0000528/SN1H/BK Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 8 882 Ft Magyar tgk útdíj
A07800225/0126/00019 Varga És Tsa Kft. 38 664 Ft MB Útdíj + Tankolás
AHB921882752 Allianz Hungária Zrt. 6 965 Ft Utasbiztosítás
0876/00197 Shell Hungary Zrt. 6 045 Ft Osztrák és magyar útdíj szgk.
NJ6EA9665909 Róvó Csaba E.V. 5 000 Ft MB honosítás ügyintézési díj
01-18/90216/00/S/0011398 Innovációs és Technologiai Minisztérium 8 000 Ft MB honosítás  
AE2018/01811 Autom Elena Kft. 8 800 Ft MB eredet vizsga díj
09-18/T2501/00/C/0000356 Belügyminisztérium 13 200 Ft MB Eredetiségvizsgálat hatósági díj
nincs Belügyminisztérium 8 500 Ft MB Közlekedés igazgatási eljárási díj
A06900074/0300/00013 Herceg Benzinkút Kft. 13 016 Ft Tankolás VW
V18-00017 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 60 000 Ft Gépbérlés
20181479 Fodor 2000 Bt. 82 390 Ft MB Akkumulátor
VSZ18/1358 Draeger Safety Hungária Kft. 3 031 589 Ft Légzőkészülék
18-30001768121 Allianz Hungária Zrt. 190 044 Ft Kötelező Biztosítás 2019 MB
700-01-118/08-700246136-0006-2 Invitel Távközlési Zrt 2 032 Ft Távközlési díj
18-30001785326 Allianz Hungária Zrt. 12 754 Ft Kötelező Biztosítás VW 2019/1
AHB833375891 Allianz Hungária Zrt. 1 092 Ft Kötelező Biztosítás MB (OT) 2019 különbözet
nincs Magyar Nosztalgia és Hobbijármű Regiszter 6 000 Ft MB (OT) Tagdíj kötelező biztosításhoz
2018-D10566 Consultiv SB GmbH (5766,74 EUR) 1 882 612 Ft Védőruha
A07800224/0119/00015 Varga És Tsa Kft. 2 280 Ft Brigéciol
A04900017/1495/00045 Bauhaus Szakáruházak Bt. 26 670 Ft Kábeldob
19470/2018 L.H.B Épületgépész Kft. 5 812 Ft Fémáru
V-SZ1-2018/01991 Hesztia Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. 5 588 Ft Tűzcsapkulcs
812902 Tolnay Vas- És Építőanyag Kft. 8 666 Ft Fémáru
01034-03749/18 Ezüsthajó Kereskedelmi Kft. 11 390 Ft Autó felszerelés
1860036 Plusz Roll 95 Kft. 610 Ft Csapszeg
olvashatatlan Homasita Kft. 8 085 Ft Autó ápolószer
17418/2018 L.H.B Épületgépész Kft. 10 305 Ft Csatornacső + kupak (autófelszerelés)
6849/2018 Hosagép Kft. 9 360 Ft Fűrészlánc
A07800225/0259/00029 Varga És Tsa Kft. 43 188 Ft Tankolás MB, kanna, szivattyú
Díjbekérő, számla később Tűzoltó Szövetség 12 000 Ft Tagdíj
A07800225/0202/00026 Varga És Tsa Kft. 44 996 Ft Tankolás MB
CT3EA4340168 Delorine Vállalkozási és Kereskedelmi Bt. 2 850 Ft Virág
NQ9EB7558354 Autóstóth Kft. 4 200 Ft Lánckenőolaj
A09301203/0101/00001 Lidl Magyarország Kft. 39 426 Ft Takarítószer
SM-2018/2610 ifj. Tajti László 1 150 Ft Időkapcsoló
A14600003/1235/00016 Homasita Kft. 11 350 Ft Levegőpisztoly, levegőtömlő
NQ9EB7558265 Autóstóth Kft. 1 550 Ft Csavar, tipli
A06000210/1728/00003 MOL Nyrt. 3 980 Ft Olaj 
A07800225/0248/00079 Varga És Tsa Kft. 3 388 Ft Tankolás VW

9 850 022 Ft



Civil támogatás elszámolási adatlap 

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

oldalban. 

 

„Az önkéntesnek nem az ideje több, hanem az elkötelezettsége.” 

 

A Katasztrófavédelem kimutatása alapján évről évre egyre fontosabb szerepet kapnak 

az önkéntes szervezetek, a tűzoltó egyesületek, a hivatásos szervek egyre inkább 

számítanak az önkéntesek közreműködésére. Az önkéntes tűzoltó egyesületekre egyre 

nagyobb felelősség hárul, melyek ugyan nem rendelkeznek tűzoltási, műszaki mentés 

vezetési jogosultsággal, ugyanakkor, ha jól működnek, jelentős segítséget jelentenek 

a lakosság biztonságának érdekében. Óriási előnyük, hogy helyi szervezetek, így a 

segítség helyben van. Minél közelebb van a segítség, az annál gyorsabban érkezik ki 

a helyszínre, és annál kisebb oltókapacitással lehet a tűz terjedését meggátolni, vagy a 

tüzet eloltani és embereket menteni. 

 

 
 

A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltóság városunk legrégebb óta működő egyesülete. 

Jelenleg 27 tagunk van, ebből 17 aktív, vonuló tag, 6 pártoló tag és 4 újonnan 

csatlakozó. Nonprofit egyesületünk tagjai önként, ellenszolgáltatás nélkül, 

szabadidejükben vállalják feladataikat. A tűzoltási, műszaki mentési, tűzmegelőzési 

feladatokban szorosan együttműködünk a működési terület szerinti Hivatásos 

Tűzoltósággal, a Megyei katasztrófavédelemmel és a Járási Mentőcsoporttal. Az Érdi 

Katasztrófavédelemi Kirendeltség a feladataink ellátásához nélkülözhetetlen szakmai 

irányítást és felügyeletet biztosítja.  

 

Feladatunk az emberélet, a testi épség, és az anyagi javak védelme, a tűz oltása, a 

közvetlen veszély elhárítása. Ezen kívül nagyobb városi eseményeinken 

rendezvénybiztosítási szerepet vállalunk, ill. azokon részt veszünk a többi civil 

szervezettel együtt. Hosszú évek óta tartjuk testvérvárosainkkal - Alistál (Szlovákia), 

Gyergyóremete (Románia) és Herbrechtingen (Németország), illetve annak Önkéntes 

Tűzoltó Egyesületeivel a kapcsolatot. 



 

Önkéntes tűzoltó egyesületünk feladata továbbá a tűzvédelmi feladatok helyi 

megvalósításának társadalmi elősegítése, utánpótlás nevelés, ifjúsági tűzoltó képzés, 

a város lakosságának körében tűzvédelmi szakismeretek terjesztése (iskolákban 

tájékoztató előadások, bemutatók megtartása), helyi kistérségi rendezvényeken 

bemutatók, tűzvédelemre felhívó tájékoztatók megtartása 

 

Céljaink, nagy múltú egyesületünk fenntartása és fejlesztése, helyi hagyományaink 

ápolása és továbbvitele, a közösség formázása és összetartása, a fiatalabb generációk 

nevelése és bevonása, csapatunk létszámának további bővítése. 

 

Mottónk: Hagyomány. Elkötelezettség. Bátorság. 

 

 

2018. évi vonulásaink  

 

  
 

 

 

 



 

2, Az egyesület támogatott programjainak bemutatása, a kapott támogatás 

felhasználásának bemutatása, támogatott célonként 1-1 oldal. 

 

 

A Biatorbágy Város Önkormányzata által megajánlott támogatást az alábbi megoszlás 

szerint használta fel a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 

 

A megítélt támogatás összege 2018-ban:    8.500.000.- Ft 

Az egyesület működési költsége tárgyévben:   9.850.022.- Ft 

 

Eszköz beszerzések: 

- 1db új MB tűzoltó gépjármű    3.382.268.- Ft 

- 6db Draeger légzőkészülék kiegészítő  

felszereléssel és tartalék palackkal    3.031.589.- Ft 

- 7db bevetési védőruha     1.882.612.- Ft 

- 8db sisaklámpa      55.880.- Ft 

 

Üzemelési és működési költségek: 

- Gépjárműjavítás és alkatrész ktsg.   370.792.- Ft 

- Üzemanyag és kenőanyag ktsg.    392.569.- Ft 

 

 

Új tűzoltó szer – Mercedes Benz 

Összkerékhajtással rendelkezik, így már a nehezen elérhető és megközelíthető 

területek elérése sem jelenthet akadályt. A gépjármű nagyobb kapacitású, 2.4m3 

víztartályának köszönhetően hatékonyabban tudunk beavatkozni, a több oltóanyag 

több időt is jelent az esetleg szükséges táplálás megszervezésére. 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

Draeger légzőkészülékek 

Az új légzőkészülékeknek köszönhetően tudtunk gyorsan és hatékonyan beavatkozni 

és az oltásban részt venni a két legutóbbi tűzesetnél, a Legóvár Óvodai és a Szent 

István utcai családi ház káresetnél. 

 

  
 

    
 

 

Egyéb szakmai pályázat - támogatás 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség 

által az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási és műszaki-technikai  támogatására 

meghirdetett és elnyert pályázatán a BIA ÖTE 790.287.- Ft értékben kapott 

felszereléseket (tömlők, sugárcsövek, kámzsák, speciális kötelek, mászó övek, 

kesztyűk), melyek  további segítséget jelentenek egyesületünk munkájában. 

 

   
  



3, Nyilatkozat, hogy a támogatást a kért célokra, a kért tételekre fordította az 

egyesület. 

 

Alulírott Nagy Tibor a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként 

nyilatkozom, hogy a 2018.-ban elnyert 8.500.000.- Ft összegű Önkormányzati 

támogatást a pályázatban megjelölt célokra, s az abban kifejtett tételekre fordította az 

egyesület. 

 

 

Biatorbágy 2019. január 30. 

 

 

 

 

Nagy Tibor      Kovács Gábor Balázs 

Elnök        mb. Titkár 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület   Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület 



 

4, Számlaösszesítő kitöltése.(külön melléklet) 

























 

Biatorbágy  Város  Önkormányzatának 
 

A  Biatorbágyi  Hagyományőrző  Egyesület elszámolása a 

2018. évi  Önkormányzati támogatásról 

 

Egyesületünk  Biatorbágy  Város Képviselő Testületének  73/2018. ( lll.29.) sz. 
határozata  alapján  

600.000 Ft támogatást  kapott  

 
• az óvodás rajzpályázat -, 
• a Fúvószenekari-és Tánctalálkozó megrendezésére, 
• Szüreti báli főzőversenyen szervezésre, részvételre, valamint 
• a betlehemes bábok felújítására. 
     

Az óvodás  rajzpályázat  eredményhirdetésére  és a díjak átadására  2018. 
május 27.-én vasárnap,  a májusfa döntésekor került sor  a Főtéren illetve a 
Juhász Ferenc  Művelődési Központ  aulájában, ahol szép számú érdeklődő 
gyűlt össze. 

Egyesületünk a 2018-as évben már a 18. alkalommal hirdette meg a 
rajzpályázatot, melyre minden óvodából készítettek rajzokat. A  nagyobbak 
egyénileg és  a csoportjukkal is,   a kisebbek inkább csoportosan.  Mindig 
nagyon sok jó rajz készül,  nehéz kiválasztani a legjobbakat. 

A díjazott kis „alkotások” és csoportképek többsége - amik csak elfértek-   a 
Juhász  Ferenc  Művelődési  Központ aulájában  lettek kiállítva. 

A májusfa döntésről és az aulában zajló eseményekről a Vögyhíd Televízió is 
készített felvételt. 

 



 

 

A  kapott támogatást az alábbiak szerint használtuk fel: 

 

Óvodás rajzpályázat díjazása  ( 8 db  hiteles számla mellékelve) 

- vásárlási utalványok   54.000 Ft 

- játékok, színezők, rajzeszközök        109.260 Ft 

- édességek               16.362 Ft 

-vendégvárás    22.351 Ft 

- csomagolás, díszítés    8.184 Ft 

                                                           -------------------------- 

                                                                  210.157 Ft  

 

                                      

A Fúvószenekari- és Tánctalálkozóra 2018. október 14.-én,  vasárnap  a Juhász 
Ferenc  Művelődési  Központ Nagytermében került sor. 

 

Fellépők:  

• Biatorbágyi  Ifjúsági Fúvószenekar 
• Saarer Drei Zenekar 
• Mányi Hagyományőrző Fúvószenekar 
• Pfingstrosen Tánccsoport ( Mány) 
• Saarer Tanzgruppe 
• Biatorbágyi Füzes Néptánccsoport 

 

 



  Egyesületünk minden évben kiválaszt és díjaz három olyan érdemes személyt, 
akik  Biatorbágyon  sokat tettek-tesznek közösségünk kulturális- ,  szórakoztató 
zenei- illetve sport életéért. 

 

A  2018-as évben  

 a „ Biatorbágy Kulturális Életéért „   díjat  Bunth Józsefné  Pataki Katalin, 

 a  „Biatorbágy  Sportéletéért”              díjat Horváth Béláné Závodi Mária                               
valamint Császár Imre kapták. 

Ebben az évben a „ Biatorbágy Szórakoztató Zenésze” díjat nem adtuk ki, 
helyette még egy  régi sportolót díjaztunk.   

 

A  Fúvószenekari- és Tánctalálkozó  a  2018-as évben   23. alkalommal került 
megrendezésre. 

A program  szép számú  közönség  előtt közel  három órás,  hangulatos és  nívós 
volt, ahogy azt eddig is  év-mint-év sikerült megrendeznünk. 

Az  eseményt  a Völgyhíd  Televízió is közvetítette. 

 

Fúvószenekari- és Tánctalálkozó elszámolása ( 7 db hiteles számla mellékelve) 

- színpad díszítés   35.000 Ft 
- fellépők ajándéka           101.000 Ft 
- vendéglátás            105.013 Ft 

                                                  -------------------- 
                                                   241.013 Ft 
 
 
 
 
 
 



Szüreti Bál,  Mulatság   rendezésében való részvétel- vendéglátás 
 
 

Az eseményre 2018. szeptember 15-én,szombaton került sor a Biatorbágyi 
Ifjúsági Fúvószenekar és Füzes Táncegyüttes Alapítvány főszervezésében- a 
Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület és más egyesületek, szervezetek 
részvételével. 

Egyesületünk a főzőverseny lebonyolítását vállalta. 

A főzéshez szükséges  fő alapanyagokat egyesületünk szerezte be és osztotta 
szét a résztvevők között, akik az abból készült étkekkel a résztvevő szervezőket, 
fellépőket és az érdeklődő közönséget vendégelték meg. 

Nagyon finom ételek készültek. Az időjárás is csodás volt, ezért sokan jöttek el a 
rendezvényre. Az étkek mind egy szálig el is fogytak. 

Nagy örömünkre az egyesületünk tagjai által készített bogrács-gulyással a 
főzőverseny 3. helyezettjei lettünk! 

 

A szüreti Bál-mulatság főzőversenyének elszámolása ( 3 db hiteles számla) 

- a főzéshez szükséges alapanyagok összesen: 

                                             149.980 Ft 

 

Betlehemes bábok felújítása 

 

A 2017-es évben a szélvihar súlyosan megrongálta a betlehemet és a 
bábokat. 

Az  Önkormányzat a faszerkezetet megjavította.  Nagyon szépen köszönjük. 

A bábok kijavítását, újra öltöztetését – bár kértünk rá 30.000 Ft támogatást- 
sikerült teljes egészében önerőből megoldanunk. A fejeket Patakiné Elvira- 
aki nem is tagunk - az egyesület tagjai iránti barátságból újra festette, a 



ruhákat pedig Barabás Józsefné Kati javította, újította meg. Mindketten 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül tették.  

Az így megmaradó pénzből sikerült kicsit több ajándékot venni az 
óvodásoknak. 

Reméljük, az Önkormányzat is egyetért velünk és elfogadja ezt a 
választásunkat. 

 

A  hagyományainknak  megfelelően   mind a rajzpályázat 
eredményhirdetésekor az egybegyűlt gyerekeket, felnőtteket, mind  a 
Fúvószenekari-és Tánctalálkozó alkalmából  a  fellépő zenészeket és  táncosokat  
és a közönséget is megvendégeltük. 

A fellépőket igyekeztünk úgy hívni, hogy az ezzel járó költségeket a támogatási 
összeg fedezze, illetve a többlet költségeket egyesületünk saját maga állta. 

Összességében a rendezvények költsége:           601.150 Ft          volt. 

 

Ezúton  szeretném  megköszönni  az  Önkormányzat  Képviselő -Testületének   
támogatását a  Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület nevében, 

 és egyúttal nyilatkozom,  hogy a Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület  a 
mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a fent nevezett 
támogatási szerződésben meghatározott  cél megvalósítására kapott támogatás  
elszámolására használta fel. 

 

 

Biatorbágy, 2019. január 29. 

 

                                                                               dr.Csizmadia Gabriella 

                                                                          elnök     



  



A zarándoklat rövid, fényképes beszámolója: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 







 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Tarjáni István Polgármester Úr és a 
Képviselő-testület részére 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 
 
 
 
Tárgy: 2018 évi támogatás elszámolása 
 
 
 
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Egyesületünk 2018. évi programjáról az alábbi tájékoztatást adjuk: 
 
 
 

- Az éves Közgyűlésen, a tagság előtt számot adtunk 2017 évi tevékenységünkről, 
elfogadtuk a 2018-as programjaink tervezetét. Tisztújításra is sort kerítettünk. 
 

- Április végén ünnepeltük az édesanyákat és a férfiakat, majd a rendezvény végén  
jelképes ajándékkal kedveskedtünk tagtársainknak 

 
- A nagy sikerre valótekintettel 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. A Kecskeméti, Ráckevei és a Dunaújvárosi Gyógyfürdőben rekreáltuk 
magunkat  
 

- Október 20 – án, hagyományteremtés céljából megtartottuk a 3. Empátia napot, 
ahol gazdag programmal és ebéddel kedveskedtünk a tagjainknak és a meghívott 
vendégeknek, valamint ekkor ünnepeltük meg fennállásunk 20 – ik születésnapját 
is. Mivel idén is ki tudtunk törni a zártkörű rendezvény fogságából, így a környező 
településekről, sőt külföldről is köszönthettük a vendégeket. 
 

- November 24-én színes műsor keretében ünnepeltük a karácsonyt, ahová nagy 
meglepetésre idén Manó látogatott el, aki a rövid ismerkedés után, minden 
jelenlévőnek, személyesen átadta az ajándékát.  

 
 
 
 
 



 
 
Az önkormányzati támogatás egy részét (365.424.-Ft-ot) a gyógyfürdő látogatásainkra és a 
karácsonyozásra fordítottuk, míg a másik részét (235.608.-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, 2019. 01. 28.  
 
 
                                                                          Tisztelettel: ____________________________  
            Bálint Balázs 
                  elnök 



Elszámolás

Oldal 1

2018-06-19 2018/00039 Gevid Kft. 89 129,00      
2018-07-17 2018/00055 Gevid Kft. 60 000,00      
2018-08-07 2018/0059 Gevid Kft. 82 405,00      

231 534,00   

2018-11-10 182016315 Raktárkiárusítás.hu 131 100,00     
2018-11-24 1542/00093 Penny Market 2 648,00        

133 748,00   

2018-10-20 1555 Sonka-Omlósi Kft. 1 175,00         
2018-10-20 SEAEA4238778 Hanga Virágbolt 5 000,00         

2018.20.20 VL1SA 5755586 Kegye János 70 000,00       
2018-10-16 4107/00014 OBI Kft. 4 995,00         
2018-09-16 1411/00040 Aldi Magyarország 8 783,00        
2018-10-02 HM 2018/00090 Hétköznapok műhelye 9 990,00        
2018-10-16 1408/00078 Auchan Hungaria Kft. 11 276,00      
2018-10-17 ESZ_22_18_039898 Auchan Hungaria Kft. 14 119,00      
2018-10-19 1517/000345 Penny Market 3 070,00        
2018-10-18 HM 2018/00109 Hétköznapok műhelye 3 450,00        
2018-10-20 DQ3SA 5425913 Best Kitchen KFT 93 750,00      
2018-10-20 SEASA 1372507 Szalay Zsombor 10 000,00      

235608,00

600890,00

Gyógyfürdő 
látogatások

Évzáró karácsonyozás

Empátia nap

Biatorbágy Város Önkormányzata által nyújtott, 600.000.- Ft. Értékű támogatás elszámolása 



Civil támogatás elszámolási adatlap 
 

1, Az egyesület éves munkájának bemutatása a támogatott programokon túl, max 1-2 
oldalban. 
 
A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány egyik célja az iskolai tárgyi feltételeinek 
megteremtésének elősegítése. Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítottunk a Szily kastély 
udvarának korszerűsítése. Ennek érdekében tavasszal Családi napot szerveztünk, ahol a szülők 
segítségével, alapítványi támogatással felújítottuk a már elhasználódott udvari bútorokat, virágokat 
ültettünk, barátságosabbá, szebbé tettük környezetünket.  
 
Az udvaron levő játékokat bővíteni szeretnénk, ennek érdekében alapítványi bált szerveztünk. A 
szülők felajánlásából befolyt összeget kültéri sporteszközök vásárlására fordítjuk majd. A bál 
szervezésének feladatát nem kizárólag a támogatási forrásokért végeztük, hanem azért a 
hangulatért, jókedvű mulatozásért, amelyben része volt mindazoknak, akik elfogadták 
meghívásunkat és jelenlétükkel megtisztelték iskolánkat.  
 
Köszönjük azoknak a cégeknek, magánszemélyeknek támogató felajánlását, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy örömet szerezzenek a tombola nyerteseinek.  
Ez az alkalom mérföldkőnek tekinthető az iskola közösségének összekovácsolódásában, az 
egymásért való lét bizonyítékaként. A szülők bálhoz kapcsolódó nagyvonalúsága által gazdagodik 
iskolánk tárgyi környezete, konkrétan az iskolaudvar korszerűsítése valósulhat meg. 
 
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is átadtuk az Év diákja és az Év pedagógusa díjakat 
egy-egy olyan kimagasló teljesítményt nyújtó diáknak és kollégának, akik példaképnek tekinthetők 
iskolánk közössége számára.  
 
Az idei tanév zökkenőmentes beindításának érdekében segítséget nyújtottunk az egyik 
elhasználódott öltöző felújításához, valamint az újonnan kialakított tanterem berendezéséhez. 
 
Támogatóink felajánlásának eredményeképpen vásároltunk négy kültéri padot, így tavasztól 
lehetővé válik egy-egy tanítási óra szabadban való szervezése, valamint a szabadidős tevékenységek 
számára is kulturált lehetőséget biztosítunk.  
 
A 2019-es évtől alapítványunk közhasznú, és tudja fogadni a személyi jövedelemadó 1%-os 
felajánlásait.  
 
Luca napi vásárunk büféjéből befolyt összegből színes nyomtatót vásárolunk az alsó tagozat 
részére. Ezzel egy évek óta fennálló eszközhiányt tudunk pótolni.  
 
 



 
2, Az egyesület támogatott programjainak bemutatása, a kapott támogatás 
felhasználásának bemutatása, támogatott célonként 1-1 oldal. 
 
Szakmai beszámoló – Rendhagyó történelem  
A rendezvény időpontja: 2018. október 18. 
Helyszín: Biatorbágyi Általános Iskola – Szily kastély 
Szervező: A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány 
 
A Biatorbágyi Általános Iskola udvarán 2018 október 18-én, csütörtök reggel izgalmas élő 
történelemórát láthattak a diákok.  
Az 1848/49-es szabadságharc Budai 2-ik Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos Gyalogüteg 
hagyományőrzői tartottak fegyverbemutatót a tanulók számára. Berlinger Gábor hő. százados a 
honvéd gyalogság megalakulásáról beszélt, az egyenruhákról, felszerelésről majd a fegyverzetről, 
amit egy teljesen felszerelt honvéd katonán és az őrmesteren mutatott végig. Az elöltöltős fegyverek 
közül megmutatták a kovás és az Augustin rendszerű lakatszerkezetek közötti különbséget, majd 
mindkettővel lőttek több lövést. A diákok a hangos dörrenések és füstfellegek hatására hatalmas 
ovációval és tapssal fejezték ki tetszésüket. A puskák bemutatása után egy Augustin rendszerű 
pisztolyt is megmutatott a parancsnok, amellyel szintén leadott egy díszlövést. 
A kézi lőfegyverek után a tüzérségi bemutató következett. Forró Gábor hő. főhadnagy, 
tüzérparancsnok a Gábor Áron rézágyújának pontos, kétharmados kicsinyített mását mutatta be a 
gyerekeknek. Az előadás után töltés következett, majd hatalmas izgalom a kanóc begyújtásánál, a 
diákok befogott füllel várták a robbanást, majd még hatalmasabb ovációval fogadták, mint a puskák 
esetén. Természetesen a lövést meg kellett ismételni, az épületek is beleremegtek a lövésekbe.  
A bemutató végén a gyerekek sorban végignézhették, megfoghatták a fegyvereket, a lőfegyverek 
mellett nagyon tetszett nekik az eredeti 1837 M gyalogostiszti szablya és a kb. 180 éves harci dob, 
amelyen dobolhattak is. A hagyományőrző bemutató nagy élményt nyújtott és a 48-as 
szabadságharc harcászatából fontos ismereteket adott a diákoknak.  
 
Biatorbágy, 2018. október 25. 
 
 
         
        Czifra Zsuzsanna 
        kuratórium elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szakmai beszámoló civil pályázathoz 2018 
 
Pályázó szervezet neve: A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány 
Pályázati cél: Iskolába lépő első osztályosok fogadása, az óvoda –iskola átmenet megkönnyítése 
Balázs Béla: A hét királyfi  
A Veszprémi Kabóca bábszínház előadása 
 
Az óvoda és az iskola közötti átmenet alakulása nagyon fontos, hiszen egy életre meghatározza a 
kisgyermek tanulásához való viszonyát. Ez az életkori csoportnak szóló bábjáték az 
élménypedagógia módszerével segítette az elsősök beilleszkedését az alsós közösségbe.  
Résztvevő tanulók száma: 260 fő  
 
A Nebuló Alapítvány szervezésében került bemutatásra a Veszprémi Kabóca Bábszínház 
vendégelőadása. Helyszín a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ volt. 
Az előadás 2018. szeptember 7-én pénteken 10 órakor kezdődött. 
 
A Művelődési Központ befogadó képessége miatt az előadást a Biatorbágyi Általános iskola első 
három évfolyama nézhette meg.  
 
Tanulóink rendezetten, fegyelmezetten és csillogó kíváncsi szemekkel várták az előadás kezdetét. A 
siker nem maradt el. A jó hangulat és a történet mondanivalója, pontosan illeszkedett a gyerekek 
érdeklődési körébe. 
 
Az egyedi hangvételű mese egy idilli családot mutatott be, ahol Királymama és Királypapa 
szeretetben él hét gyermekével. Ám egy értelmetlen háború elszakítja őket egymástól és lassan 
széthullani látszik a család, s míg a szereplők rádöbbenek, hogy nincsen fontosabb dolog a 
szeretetnél, még sok nehézséget kell leküzdeniük. A különleges történetet élőzene kísérte. 
 
Köszönjük Biatorbágy Város Önkormányzatának támogatását. 
Reméljük, hogy több ilyen lehetőségben és élményekben lehet részük a biatorbágyi iskolás 
gyermekeknek. 
 
Biatorbágy, 2018. szeptember 13. 
 
 
         

Czifra Zsuzsanna 
        kuratóriumi elnök 
 
 
 
 
 
 
 



Szakmai beszámoló: Kapkodd a lábad! – projektnap  

„Az egészség nem cél, hanem életmód!” 

Szervező: A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány 

Időpont: 2018. október 13. szombat 

Helyszín: Általános iskola tantermei, udvarai, tornatermek 
Sikeres pályázatunknak köszönhetően, az Önkormányzat támogatásával élményekben gazdag 
programban lehetett részünk. Egy szombati napot a mozgásnak és az egészségnek szenteltünk. Az 
iskolában különböző programok várták a gyerekeket. 
Az alsó tagozaton egészséggel kapcsolatos kvízkérdések, jóga, akadálypálya, ugrálóvár. 
Megismerkedtünk a gyógynövényekkel, s hatásukkal, a nagyobbak megvendégelték az általuk 
készített finom salátákkal a kisebbeket. Sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztottunk. Ismeretterjesztő 
filmekből az egészséges táplálkozás fontosságát tanulhattuk meg. Kézműveskedtünk, aszfaltrajzok 
készültek egészség témában. Kreatív plakátjaink városszerte hirdetik, hogy figyeljünk egészségünk 
megőrzésére. 
A felső tagozatosokat egészséges, citrusokkal dúsított forró gyümölcstea várta reggel a bejáratnál. A 
folyosók falát mi is a gyerekek által készített színes plakátokkal díszítettük fel. Matematika órákon 
kiszámoltuk az aznapi uzsonnánk kalóriatartalmát, idegen nyelv órákon egészséges recepteket 
fordítottak a gyerekek, egészségtan és biológia órákon az egészséges táplálkozásról, a vitaminok 
fontosságáról, a diéták előnyeiről és veszélyeiről hallhattak fontos információkat. Szünetekben az 
udvaron felállított pingpong asztalok várták őket, a folyosón lúdtalp és gerinctorna gyakorlatokat 
tanulhattak, megismerhették a terítési etikettet a szépen megterített asztalnál és szalvétahajtogatási 
technikákat sajátíthattak el. A legnagyobb sikere természetesen a szülők és gyerekek által készített 
egészséges süteményeknek volt. Bűntudat nélkül kóstolgathattuk a sok-sok finomságot. A 
legízletesebbeket szépen díszített fakanállal és receptgyűjtő könyvecskével jutalmaztuk. 
Fantasztikus nap volt! Köszönjük szépen az Önkormányzat és a szülők támogatását, segítségét!  
 
 
Biatorbágy, 2018. október 24.                                                       
  
 

 

Czifra Zsuzsanna 

          kuratórium elnöke 
 



3, Nyilatkozat, hogy a támogatást a kért célokra, a kért tételekre fordította az 
egyesület. 
 
Alulírott Czifra Zsuzsanna A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány vezetőjeként 
nyilatkozom, hogy a 2018-ban elnyert 546.000 Ft összegű Önkormányzati támogatást 
a pályázatban megjelölt célokra, s az abban kifejtett tételekre fordította az egyesület. 
 
 
 
Biatorbágy 2018. év 12. hó 17. nap 
 
 
       …………..……………………. 
 
         aláírás 



 
4, Számla összesítő kitöltése.(külön melléklet) 



Munkalap1

Oldal 1

számla sorszáma cég neve, partner számla összege felhasználási terület
NJ6SA 9586729 Kabóca Bábszínház 226.060 Ft bábműsor 
2018/00936 Baritz Bt 43.013 Ft eszközök egészségnaphoz aszfaltkréta, fólia
SEAEA 4237860 MM Zöldség Gyümölcs Kft 1.752 Ft gyümölcs egészségnaphoz
SEASA 0186926 Tropical Show Wertheim Alexa e. v. 70.000 Ft ugrálóvár bérlés
A18500072/0444/00010 Tízpróba Magyarország Kft 14.310 Ft sporteszközök egészségnapra
2018/03946 Fair Play Bt 1.600 Ft eszközök egészségnapra színes fénymásoló papír
2018/03228 Fair Play Bt 1.200 Ft eszközök egészségnapra  szalag
2018/03703 Fair Play Bt 35.001 Ft eszközök egészségnapra plakátokhoz
2018/03967 Fair Play Bt 1.145 Ft eszközök egészségnapra notesz
COD9-SZ-1830943 Color Aktív Kft 1.280 Ft eszközök egészségnapra fakanál
PH6SA 3585517 Budakeszi Katonai Hagyományörző Egyesület 150.000 Ft élő történelemóra

Számla összesítő
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Ezen dokumentum betekintést nyújt Biatorbágy város önkormányzata számára az Ohmüllner Márton 
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Bemutatkozás 
 

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség 15 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 2018-ban 
 

Az önkormányzati civil pályázaton 2018-ben elnyert támogatás eredeti felhasználási célja a 

következők voltak: 

Felhasználási terv Összeg 

Torbágyi szkóla programjainak és 
táborozásának támogatása 

200 000 Ft 

Zarándokutak támogatása 200 000 Ft 

MÉCS tábor támogatása 100 000 Ft 

Hittantábor támogatása 100 000 Ft 

Összesen 600 000 Ft 

 

A programok közül a zarándokutak kivételével a programok a tervezett módon valósultak meg. A 

zarándokutak támogatása tétel alatt a pályázatban az egyházmegyei napra utazás és a nagyszülők 

alsószentiváni zarándoklata szerepelt. A programok változása miatt az összeget nem erre a két útra, 

hanem más zarándokutakra használta fel a közösség. Egyrészt a közösség Mátraverebély-Szentkútra 

tett látogatására, másrészt a napközis hittantábor résztvevőinek alsószentiváni zarándoklatára 

költöttük el az önkormányzat támogatását. A teljes támogatás a fenti célokra a következőképpen 

alakult. 

Cél Összeg 

Szkóla programok és táboroztatás 200 000 Ft 

Hittanosok alsószentiváni zarándoklata 108 000 Ft 

Zarándokút Mátraverebély-Szentkútra 118 000 Ft 

MÉCS tábor 247 000 Ft 

Hittantábor 150 000 Ft 

Összesen 823 000 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 2018. évben nyújtott 
támogatása alapítványunk részére: 

600.000.-Ft 

 A 2018. 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  

  

91.000,- Ft 

2.      Szűz Mária Szent Neve Szkóla táborozások  

  

   109.000.- Ft 

3.      Hittanosok zarándokútja Alsószentivánra  

  

100.000.- Ft 

4.      A közösség tagjainak zarándokútja Mátraverebély-
Szentkútra 

 

   

  100.000-Ft 

5.      MÉCS családközösség táborozása  

  

100.000.-Ft 

6.      Hittantábor Bohn István plébánossal  

  

100.000.-Ft 

    

MINDÖSSZESEN A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ 
FELHASZNÁLÁS: 

600.000.-Ft 
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Szkóla 
 

Talán a leghitelesebb, ha Szabó Ágnes szkólavezető beszámolóját adjuk tovább változatlan formában, 

egy két fényképpel színesítve. 

 A zene örömöt, ünnepet visz a hétköznapokba. Az együtt éneklés közösséget teremt. 

A hitéletet fenntartó, fejlesztő és azt terjesztő programok támogatására nyújtottam be a 

pályázatomat az Ohmüllner Márton Alapítványnak, melyekre elnyertük a támogatást. 

1. célként a torbágyi templomban tartandó szkólatalálkozót neveztem meg. Erről szeretnék 

pár gondolatot elsőként megosztani. 

2018. május 5-én, negyedik alkalommal került megrendezésre templomunkban a szkólák és 

énekes iskolák találkozója. A program énekes bemutatkozással kezdődött, melyen hallhattuk 

a Máriabesnyőről, Gödöllőről, Zsámbékról, Budapestről  érkezett vendég szkólákat,  énekes iskolákat 

és a helyi  Szűz Mária Szent neve Szkólát, a Czuczor Gergely Tagiskola énekes osztályaival együtt.  A 

húsvéti vesperás eléneklése után  Kelényi Tamás Hermann-József  premontrei szerzetesatya által 

celebrált szentmise következett.   A közös énekléseket finom vacsora, vidám bábelőadás és jó 

hangulatú beszélgetés zárta.  A szkóla célja a liturgia alázatos szolgálata, melyet rendszeresen végez 

a liturgiába szervesen beletartozó énekekkel. Elsősorban a Szentírásból és az Egyház liturgikus 

könyveiből vett szövegek adják az énektárukat. Szeretnénk, ha ezek a találkozási alkalmak más 

énekes gyerekekkel, fiatalokkal lehetőséget nyújtanának arra, hogy megerősödjenek ezeken az 

Egyház szent énekein keresztül hitükben, keresztény életükben. 

2. és 3. célként szkólatáborokat neveztem meg, azzal a szándékkal, hogy a zenei munka mellett, 

élmény, kikapcsolódás, egyfajta jutalom legyen a részvevők számára. 

Az egyik táborhelyszín már 4 éve Gödöllő, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, ahol 

egyházzenészek foglalkoznak az ország különböző területéről érkező szkóláival.                                     

Az idén erre most, a gimnázium átépítése miatt nem volt lehetőségünk, de augusztus 15-ére egy 

Gödöllői Premontrei Szkólanapot szerveztek számunkra, melyre vonattal 8-an elutaztunk a szkólából. 

A program ünnepélyes nagymisével kezdődött, melyet Dr. Stella Leontin kanonok, a bazilika 

plébánosa celebrált. A kegyhelyről, Nagyboldogasszony ünnepéről Medgyesy S. Norbert egyetemi 

adjunktus tartott nagyon érdekes és tartalmas előadást.  A napot, a közös ünnepi vesperás eléneklése 

és az azt követő táncház zárta. A máriabesnyői  11 cm magas, XI.-XII. századból való, csontból készült 

kegyszobor, fontos jelentést hordoz számunkra: az alázatosságot, szolgálatot. Ez a szobrocska Máriát 

ábrázolja, amint a szívét nyújtja balkezével gyermekének vagyis Mária egész életében szíve teljes 

odaadásával szolgálta Istent. 

A másik táborhelyszín Vérteskozma volt, ahol idén már  3. alkalommal tölthettünk el  pár napot a 

szkóla felsős, gimnazista tanulóival, augusztus 12-től 14-ig. A közös imádságok, séták, játékok, 

főzések mellett sokat énekeltünk is, készülve a szkóla egész éves szolgálatára. A táborban 

meglátogatott bennünket Kovács György is, akivel az első szkólatábort ugyanitt tartottuk 2012-ben. 
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A szkóla a sok szolgálat mellett a közös kikapcsolódásra is alkalmat ad a gyermekeknek 

 

Összetartó közösség kovácsolódott 
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Hittanosok zarándokútja Alsószentivánra 
 

Álljon itt Fehér Margit hitoktató, táborvezető rövid beszámolója a táborról. 

 

Az Ohmüller Márton Alapítvány megalakulása óta fontosnak tartja a plébánián megrendezésre kerülő 

hittanos tábor anyagi támogatását. 

 

Idén is sok biatorbágyi gyermek vett részt a tábor programjain 

Az idei évben a tábor résztvevői Alszószentivánra, a székesfehérvári Egyházmegye felújított zarándok 

helyét keresték fel. Ez a kegyhely az első magyarországi Fatimai Szűzanya tiszteletére szentelt 

templom. A gyerekek izgatottan várták az utazást. Helter István plébános atya örömmel fogadott 

minket, szentmisén vehettünk részt, hálát adva az elmúlt tanévért, a családunkért.  
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A gyermekek érdeklődve hallgatták az atya gondolatait 

A szentmise után lehetőségünk volt a katolikus általános iskolát megnézni és az egyház megye által 

finanszírozott szuper játszóteret is kipróbálhattuk. Az ebéd után Székesfehérvárról érkezett 

hittanosokkal a nagy melegben jót fociztunk, mi voltunk  jobbak ( ezt István atyának itthon örömmel 

újságoltuk el!).  

 

A lelki élmények mellett jutott idő a mozgásra is 

Fáradtan, de szép élményekkel érkeztünk vissza a torbágyi plébániára. Ez a zarándokhely messze esik 

Biatorbágytól, ezért is hálásak vagyunk a biatorbágyi Ohmüller Márton Alapítványnak hogy az 

autóbusz költségeit teljes összegben átvállalták. ( 107.950 ,-.Ft). 
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Reméljük,hogy a jövőben is számíthatunk az Alapítvány támogatására. 
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Zarándokút Mátraverebély-Szentkútra 
 

Egyházközségünk Karitász csoportja hagyományosan szervez zarándoklatokat. Idén újra 

Mátraverebély-Szentkútra esett a választás. Külön autóbusszal vettünk részt 28 fővel a zarándokúton. 

A résztvevők saját anyagi hozzájárulása szinte csak jelképes volt, 1000 Ft. A Rózsafüzér Királynője és 

Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szervezett országos zarándoklat nem kirándulás, annál sokkal 

több. Egyházközségünk tagjai, híveink lelki megújulására szolgál. Idén megtekintettük a 

Gyöngyöspatán található különleges, Közép-Európában egyedülálló Jesse oltárt is. Nagy élmény volt 

híveink részére az egész nap, lelkileg megerősödve, töltekezve érkeztünk haza. 

 

A torbágyi közösség tagjai a zarándoklatom  
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A MÉCS családközösség táborozása 
 

Családközösségünk idén Győrben az Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont kollégiumában 

táborozott júl. 21-26-ig. Támogatóinknak és vendégeinknek köszönhetően tartalmas, vidám, 

élménydús 6 napot tölthettünk együtt. Idén kevesebben voltunk: 12 család és állandó kísérőnk, Kacsó 

András, aki tanácsaival, tapasztalatával, türelmes jelenlétével segítette épülésünket a tábor ideje 

alatt. Kiemelném szállásadónk, Ábrahám Csaba kollégium igazgató vendégszeretetét, ahogy fogadott 

és segített minket, csillagászati előadást és távcsöves bemutatót tartott gyerekeknek, felnőtteknek 

egyaránt. Vasárnapi szentmisénket Guba András piarista szerzetes tartotta. Emlékezetes alkalom volt 

mindnyájunk számára rajzzal kísért magyarázata az evangéliumról. Tóthné Magasföldi Rózsa is 

meglátogatott minket, vele a gyermeknevelésről beszélgethettünk, ebéd után kamasz 

gyermekeinknek tartott foglalkozást. Régebbi plébánosunkat, Hutoczky Béla atyát is vendégül 

láthattuk. Tartalmas beszélgetésünk alatt komoly témák merültek fel pl. felnőttkori megtérés, a jó 

házasság titka, külföldi plébániák, egyházközségek helyzete… 

 

Tóthné Magasföldi Rózsa előadása a gyermeknevelésről 

Szabadkai Zsolt által vezetett imaalkalmaink alatt reggeli gondolatébresztőket kaptunk, este 

bensőséges hálaadás, visszatekintés, elmélkedés következett. Délben Az Úr angyalát imádkoztuk. 

Lelki programjaink mellett jutott idő a szórakozásra, élményszerzésre is. A nagyobbak 

meglátogathatták az Audi győri gyárát, kisebbek addig állatkertben voltak. Kenuzni is lehetett a 

Mosoni-Dunán. 



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

14 2018. 

 

A nagy hőség is könnyebben elviselhető a víz mellett 

Közösségépítő volt családos sorversenyünk, amelyben helyet kapott például apa-fiú kapcsolatépítő 

feladat (borotválkozás), babakocsi tolás, tojás dobás, lufi taposás, zsákban futás. Győrben betűket 

vadásztunk a különböző nevezetességek felirataiban. Aranytallér vásárt tartottunk a kisebbeknek, 

ahol a különböző feladatok teljesítésével tallért gyűjthettek, amelyeket vásárban a használt játékokra 

lehetett elkölteni. 

 

Játékos sorverseny is segítette a családok közös kikapcsolódását 



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

15 2018. 

Összefoglalva nagyon vidám, bensőséges együtt töltött tábor volt az idei. Hálával tartozunk a Biai 

Szent Anna Plébánia, a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány, valamint a torbágyi Ohmüllner Márton 

Alapítvány támogatásáért, hiszen nélkülük nagyobb anyagi teher hárult volna a családokra, 

szegényesebb lett volna a programkínálat. 

  



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

16 2018. 

Hittantábor Bohn István atyával 
 

A táborban segítő szülők beszámolója tökéletesen visszaadja, mit jelentett az önkormányzat és az 

alapítvány közös támogatása a közösségnek. 

Bohn István atya 25 éves törökbálinti gyakorlatát igyekszik Biatorbágyon is meghonosítani. Egy új 

közösség létrehozása, tagjainak összekovácsolása sok időt, munkát igénylő feladat, amit István atya 

magára vállalt. Mi felnőttként ebben a küldetésben próbáljuk őt segíteni.                                                                                                                                      

Az idei tábor a torbágyi közösség számára immár az ötödik alkalom volt.   

Függetlenül attól, hogy a közösség tagjai az év többi napját nem töltik együtt, minden tábor kezdetén 

a viszontlátás öröme tölt el bennünket, és a beszélgetéseket ott folytatjuk, ahol előző évben  

abbahagytuk.                                                                                                                                                                                                                                                                        

A közösségépítés és épülés a tábor szervezésének első pillanatától végig jelen volt. István atya 

iránymutatása mellett a felnőttek közösen terveznek. A tábor a tényleges létszámánál sokkal több 

embert mozgat meg és vonz a közösségbe, hiszen komoly közösségi összefogást igényel a táborba 

való eljutás is, a táborhely kialakítása, a közösségi sátrak felállítása, a táborhely beüzemelése. Több 

ember idejére, energiájára, tevékenységére van szükség. Ilyenkor érezzük azt, hogy együtt mire 

vagyunk képesek! A tábor működéséhez elengedhetetlenül fontos az összehangolt, közös cselekvés. 

 

Már a tábor felállítása is a közösség építését szolgálja 



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

17 2018. 

Nagyon fontos, hogy egy csoport együttműködő, kreatív közösséggé váljon. Abban, hogy a mi 

közösségünk ilyen, abban István atyának nagy szerepe van. Az elmúlt öt évben felnőtt segítőként 

tanúi voltunk annak, hogy ez a kis csoport lelki atyánk diszkrét irányítása alatt igazi közösségi vált. 

A gyerekek számára nagyon fontos a kiszámíthatóság, állandóság. A tábor rendje biztonságot ad 

nekik, mégis mindig jut kellő újdonság is. Például ebben az évben rendhagyó módon több kirándulás 

is volt. 

 

Kirándulások színesítették a programot 

Nagy élmény volt a gyerekek számára a kisvasutazás, a Nagybörzsönyi Szent István templom és a 

túrák is emlékezetesek voltak. A közösségépítés mellett ennek a tábornak kiemelt értéke a keresztény 

katolikus hitünk ápolása.  

 

A lelki programok kieemelt szerepet kapnak a táborban is 



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

18 2018. 

Az irányított és a spontán beszélgetések is feltöltenek, megnyugtatnak, erőt adnak, irányt mutatnak a 

következő évre. A felnőttek tudatosan keresik itt a lelki feltöltődést, a gyerekekben lehet, hogy ez így 

nem fogalmazódik meg,de az, hogy évről-évre velünk tartanak  a táborba azt bizonyítja , hogy az ő 

lelkük is épül, gazdagszik itt. 

A közösség tagjai különböző korú gyermekek és felnőttek. Mindenki a korához mérten kap 

feladatokat, öröm látni, ahogy a „nagyok” , felsősök, középiskolások segítik a kicsiket. Ha 

elgyengülnek lélekben, erősítik őket és segítik őket gyakorlati problémáik megoldásában is .    

Ahhoz, hogy lelki síkon megtörténjen a csoda, fizikai feltételekre is  szükség van. Ezen feltételek 

biztosításában segített az Önök alapítványa. A támogatásuknak köszönhetően a családokra kevesebb 

teher hárult. Az Ő nevükben is köszönjük a segítséget. 

Hálásan megköszönjük az idei támogatást, szeretnénk remélni, hogy a következő évben is segítik 

közösségépítő munkánkat, hiszen ezt a munkát szeretnénk Isten segítségével folytatni.   



Beszámoló  Ohmüllner Márton Alapítvány 

19 2018. 

Az Alapítvány költségvetése  
Az alapítvány vagyona  2018. január 1-én:                                 1.512.565.-Ft 

2018. évi bevételek   

közhasznú célú adományok és támogatások:     

 Alapítványi célok megvalósítására: 506.695,- Ft 

 Biatorbágy Önkormányzatától       600.000,-Ft 

       (2018. évi elnyert pályázat)  

 Nav Személyi jövedelemadó 1%-a   155.296,-Ft 

Jóváírt kamat :  157,-Ft 

ÖSSZES BEVÉTEL 2018-ben:  1.262.148- Ft 

2018. évi kiadások   

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült kiadások:   

2018. évi bevételek és megtakarítások  (Nav jóváírás és céladomány) 
terhére:2ányok felhasználásával 

  

Kapott önkormányzati és magántámogatás felhasználásával:   

 Szkólatalálkozó táncház és vendéglátás a résztvevő 
gyermekeknek 

91.105,- Ft 

 Idősek zarándoklata Mátraverebély 118.618.- Ft 

 Zarándoklat Alsószentiván 107.950.- Ft 

 Szűz Mária Szkóla tábor és ruhaköltség 109.455.- Ft 

 MÉCS családközösség tábor 247.425.- Ft 

 Hittan tábor Bohn István atyával 150.505.- Ft 

1% támogatás és magántámogatások felhasználásával:   

 Rászoruló családok támogatása 720.000.-Ft 

 Bankköltség 23.082.- Ft 

ÖSSZES KIADÁS 2018-ban: 1.568.140.- Ft 

Az alapítvány vagyona 2018. december 31-én:  1.206.573,-Ft 

 

 

Buzásy György 
kuratóriumi elnök 



















































Dátum megnevezés Rendezvény
Önkormányzat 

575000 Ft
Önrész

2018.05.02 Vareg Hungary Kft BVZ találkozó 14 021 Ft           
2018.05.03 Molász Kft BVZ találkozó 2 650 Ft             
2018.05.03 Fair Play Bt. BVZ találkozó 2 520 Ft             
2018.05.03 Molász Kft Fasor karbantartás 13 450 Ft    
2018.05.05 Penny-Market Kft BVZ találkozó 3 440 Ft             
2018.05.06 Csigó Tamás BVZ találkozó 15 000 Ft           
2018.05.07 YooWC Kft BVZ találkozó 45 720 Ft           
2018.05.08 Tajti Ervin BVZ találkozó 55 000 Ft           

2018.05.08
Reston Kft - Kisgombos 
Mesebolt

BVZ találkozó 13 480 Ft           

2018.05.26 Molász Kft Fasor karbantartás 6 400 Ft       

2018.06.05
Budakeszi Katonai 
Hagyományörző

BVZ találkozó 30 000 Ft           

2018.06.21 Molász Kft Fasor karbantartás 3 100 Ft       
2018.09.18 Fair Play Bt. Madarak és fák napja 600 Ft          
2018.09.19 Bared-Tex Kft  Madarak és fák napja 15 500 Ft
2018.09.20 Color Aktív Kft Madarak és fák napja 9 600 Ft
2018.09.20 MME Bolt Madarak és fák napja 36 620 Ft 18 755 Ft    
2018.09.21 Color Aktív Kft Madarak és fák napja 580 Ft          
2018.10.02 Százxszép Kft Fasor karbantartás 81 600 Ft    
2018.10.04 Fair Play Bt. Madarak és fák napja 4 695 Ft             
2018.10.05 Chemez Bálint Fasor karbantartás 273 169 Ft         76 081 Ft    
2018.10.05 AutóStóth Kft Madarak és fák napja 720 Ft          
2018.10.05 Fair Play Bt. Madarak és fák napja 2 485 Ft             
2018.10.05 Color Aktív Kft Madarak és fák napja 1 900 Ft       
2018.10.06 Albina Pékség Kft Madarak és fák napja 10 000 Ft    
2018.10.06 Bowline Kft Madarak és fák napja 76 200 Ft           
2018.10.30 Százxszép Kft Fasor karbantartás 16 350 Ft    

Összesen 575 000 Ft         254 636 Ft  
BVZ találkozó 181 831 Ft         
Madarak és fák napja 120 000 Ft         57 655 Ft    
Fasor karbantartás 273 169 Ft         196 981 Ft  

Biatorbágyi Tájvédő Kör
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.
Adószám:19174617-1-13

HC4SA4763190

Számla sorszáma

18/1892
NJ6EB5118237
2018/01720
NJ6EB5118238
A06100494/1349/00001
IH4SA2513412
2018-BV/016461
HS4EA2330201

18/000020000045

NJ6EB5180003

MD5EA8654744
DQ3SA2942742
NJ6SA8281169

Biatorbágy Város Önkormányzata által kiírt pályázat 
"2018" 

NJ6SA8281164
2018/03839

NQ9EB7558259
MD5SA9441479

2018/03858
COD9-SZ-1830765

NJ6EB5180066
2018/03616
MD5EA7773162
COD9-SZ-1830325
51818/2018
COD9-SZ-1830425



 
 

Biatorbágy Város 
Önkormányzat 

2018. évi  
pályázatának 
elszámolása  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biatorbágyi Tájvédő Kör 
Egyesület 

 
 
Tartalma: 

- képes beszámoló 
- CD a beszámoló elemeivel 
- számlák elszámolása 
- számlák másolata 

  



Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018. évben a Biatorbágyon működő civil szervezetek 
számára kiírt pályázat útján 575.000- forinttal támogatta a Biatorbágyi Tájvédő Kör 
Egyesület programjait. A pályázaton az alábbi célokat támogatta: 

Családfasor, Madarak és Fák Napja, BudaVidék Zöldút találkozó 

Pályázati elszámolásunkban, egy rövid, fényképekkel illusztrált beszámolót olvashatnak az 
egyesület 2018. évi munkájáról és programjairól, majd egy elszámolást találnak az elnyert 
összeg felhasználásáról, valamint a tavalyi évi megvalósult költségvetésünkről. 

 
Rövid beszámoló és értékelés a 2018. évi 

tevékenységről, megvalósult programokról 
 
Csak közös cselekvéssel érhetünk el jelentős és tartós eredményeket környezetünk 
megóvása, szebbé tétele érdekében!  
 
 
Közhasznú barangolás a Biatorbágyi Bozótosban – „Te meg babám, szedjed!” 
 
„SZEMÉTSÉG amit egyesek megengednek 
maguknak? (Másnak is) Hát, finoman szólva.. 
Hogy megdöbbenve tapasztalhassák következő 
próbálkozásukkor a delikvensek a Tündék és 
Erdei Manók áldásos harmóniára vezető 
ténykedését, segítsetek Ti is!”  
 
Április 28-án, egy csodaszép szombati délelőtt 
a Tájvédő Kör eddigi szervezéseihez 
hasonlóan, több „kis” szemétszedő helyszínt 
jelöltünk ki, de vártunk még javaslatokat, 
vállalásokat. A részvétel a korábbi évekhez 
hasonló volt, de újabb arcokat is láthattunk.  
Egyre jelentősebb a zöldhulladék kisforgalmú utakon való lerakása, akár műanyagzsákokban is. 
Ilyen helyekről kiürítés után csak a zsákokat gyűjtöttük össze. 
 
Az eseményhez eszközöket városunk 
biztosított, a szemét elszállítását a Torbágy-kert 
kft. ajánlotta fel.  
 
http://www.biatorbagy.org/kozhasznu-
barangolas-a-biatorbagyi-bozotosban-te-meg-
babam-szedjed/#more-5233 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WBhFy1xr1Mo 
 
A Völgyhíd TV beszámolója tavaszi szemétszedési napról: http://www.biatorbagy.org/egy-tiszta-
nap-emleke/ 
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Értékvédelem 
 
Egyesületünk tagjai aktívan részt vesznek Biatorbágyi Értéktár Bizottság munkájában. 
Adatlapokat készítettünk, melyek megtekinthetőek az értéktár honlapján, részt vettünk a 
Pannon-tenger kincsei tanösvény előkészítésében, Biatorbágyot bemutató séták 
vezetésében. 
 
Családfasor gondozás 
 
Ebben az évben is jelentős feladatot adott tagjainknak a Biatorbágy-Etyek út mellett 
ültetett platánfák gondozása. Kaszálást, bozótirtást, végeztünk. Sok feladatot adott a fák 
alakító metszése (alsó ágak eltávolítása), viharkárok kezelése, a törzset károsító rovarok 
rágásának tisztítása kezelése, új fák ültetése. Egyszeri, nagy volumenű vállalkozóval 
végeztetett karbantartásra csak az út egyik oldalán, 1 kilométer hosszúságban nyújtott  
lehetőséget a pályázati támogatás. 
 
 

 
 
http://www.biatorbagy.org/csaladfasor-szepites-biatorbagyon/ 
 

    
 3 

http://www.biatorbagy.org/csaladfasor-szepites-biatorbagyon/


 
Budavidék Zöldút találkozó 
 
Idén az Iharosi lovas pályán találkozhattak a Zsámbéki-medence 8 településéről 
kerékpárral Biatorbágyra igyekvők!  Kellemes időben többféle programmal is vártuk 
vendégeinket. 

  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=e9VteStg5lo&fbclid=IwAR0Z1Q
XvPpk3Nu3jO9BPK6sbMYVNTOA5cpb3rVBxaPUVfI6HEicVkOYxxbQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madarak és fák napja 
 
Ez évi Madarak és fák napi rendezvényünk fő témája a vándorsólyom és a virágos kőris. A 
játékos vetélkedő után a résztvevők segítségével „emlékfa készült” ami később a Czucor 
Gergely iskolába került. A rendezvény része volt egy madarász bemutató. Visszajelzések 
alapján mind a kettő emlékezetes maradt a megjelentek számára. A rendezvény 
bonyolításba tagjainkon kívül a biatorbágyi általános iskolák tanárait, valamint 
középiskolás közösségi munkát végzőket is be tudtunk vonni. 
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Otthonunk melege városunk kék ege 
 
Rajzpályázatot írtunk ki a fenti címmel, majd a pályázat lezárásaként a Levegő 
munkacsoport szakértői levegőtisztasági méréseket végeztek városunkban, az 
eredményeket egy előadás keretében fel is dolgozták.  
http://www.biatorbagy.org/otthonunk-melege-varosunk-kek-ege-rajzpalyazat/#more-
5344 
 
Az eseményről készítet beszámolót az Önkormányzati Tv 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2018_december_13 
 
 
Madár-forrás lépcső 
 
Egyesületünk pályázott a városunk az Összefogás építési alap pályázatán. Az elnyert 
pénzből + eddig befolyt támogatások összegéből tagjaink és külsős segítők bevonásával 
lejárót készített a forráshoz. 
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Kirándulás a Spartacus ösvényen 
 
Mindenki számára nyílt rendezvényünk volt Október 20-án Visegrád fölötti népszerű 
útvonalon tett kirándulás. A résztvevők száma közel 50 fő volt. 
 
http://www.biatorbagy.org/oszi-kirandulas-a-spartacus-osvenyen/#more-5311 
 
 

 
 
 
Évzáró kirándulás 
 
2018. évi záró kirándulásunkat december 30-án rendeztük. A közel 50 fővel a közeli 
Csákvár Haraszt-hegyi tanösvényét jártuk be, majd meglátogattuk a Báracháza barlangot. 
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Gazdálkodás-pályázatok 
 
A 2017-es év pályázati elszámolásai rendben voltak.  
2018-ban három pályázaton vettünk részt.  
Biatorbágy Város Önkormányzata által programokra kiírt pályázaton 575e forintot 
kaptunk. 
A Nemzeti Együttműködési Alap által működési költségekre kiírt pályázaton sajnos nem 
nyertünk. 
Biatorbágy Város Önkormányzata által az Összefogás Építési Alap pályázatán Madár-forrás 
lépcső építési projektre 829e Ft-ot nyertünk. 
Az 1%-os felajánlások 128e forint, tagdíjak és egyéb támogatások 92e forint bevételt 
jelentettek. 
  
          Össz. Ktg.                 pályázatból 

1) Madarak és Fák napja:                177.655,- Ft   120.000,- Ft 

2) Családfasor:                   470.150,- Ft   273.169,- Ft 

3) BudaVidék Zöldút találkozó:    181.831,- Ft   181.831,- Ft 

_____________________________________________________ 
Összesen:              829.636,- Ft          575.000,- Ft 

 

Támogatásként 575.000,- Ft-ot kaptunk Biatorbágy Város Önkormányzatától. 

 
Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2018. évi megvalósult 

költségvetése 
 

Bevételek  Kiadások 
Tagdíj            91 000 Ft   Működési ktg.     209 753 Ft  
Önkormányzati pályázat       1 404 000 Ft   Programok  1 826 395 Ft  
SZJA 1 %           127 587 Ft          
támogatás             91 860 Ft       
Kamat                   115 Ft       
Egyéb             11 565 Ft       
2017.évi áthozat          951 299 Ft       
Összesen    2 677 426 Ft   Összesen  2 036 148 Ft  

 

 
  

Összes 
pénzkészlet: 

2 677 426 Ft Pénztár záró:      210 294 Ft 

Összes kiadás: 2 036 148 Ft Folyószámla záró: 430 984 Ft 

Összes 2018. 
évi záró: 

641 278 Ft Összesen: 641 278 Ft 
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Kapcsolatok 
 
Megőriztük a jó viszonyunkat több helyi és kistérségi egyesülettel (BVZ, BIKE), 
Polgármesteri Hivatal intézményeivel (Művelődési Központ, Családsegítő, Általános 
iskola). Részt vettünk minket érintő témákban bizottsági üléseken és egyéb 
megbeszéléseken.  
 
Működésünket támogató szervezetek 2018. évben: 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata  
2. Torbágykert kft. 
3. Százszorszép Díszfaiskola 

 
Együttműködő partnereink: 
 

1. Biatorbágyi Általános Iskola  
2. Juhász Ferenc Művelődési Központ  
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, 2019. január 31. 
 
 
 
      Tisztelettel:  
 

Tüske Emil 
      Elnök 
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Viadukt Lovas Egyesület

Saliga Sándor ev. Juhász Ferenc 
Művelődési Központon keresztül

Biatorbágy 2051. Gárdonyi köz 1/a. 

13-02-0007511

Szabóné Lipka Timea, 30 / 824 40 20

Sor-
szám

Bizonylat 
azonosítója/számla száma

Megnevezés/kifizetés jogcíme
Bizonylat 
dátuma

1.
Metro Kereskedelmi Kft. 2018-
0/0(010)0012/048413 Élelmiszer vásárlás vendéglátáshoz 2018.08.30

2.
Kontz László kereskedő 
/2018/03042 Dolomit 0,5m3 2018.08.29

3. Czimer Hús Kft./201800807 Élelmiszer vásárlás vendéglátáshoz 2018.09.01
4. Sonka&Omlosy Kft. /1504 Élelmiszer vásárlás vendéglátáshoz 2018.09.01

5.
Mihályi Produkció Kft. 
/SEAEA 2861102 Érmek, szalagok 2018.09.03

6.
Szima Design Kft./NJ6EB 
8035522 Szalag matrica 2018.08.31

7.

Dabas és Környéke 
Mentőorvosi és Mentőtiszti 
Non-profit Kft. 
/RHASA7438856 Mentőszolgálat 2018.09.02

8.
Szél Imréné szikvíz készítő 
ev. /RHAEA 1586271 Szikvíz 2018.09.03

9.
Nagy Tibor ev./LN5SA 
4582713 Terepmunka 2018.09.02

10.
Marosi és Fiai Kft./ NQ9EC 
3252594 Fuvarozás 2018.08.31

11.
Tropical Show Wertheim 
Alexa ev. /SEASA 0186917 Sporteszköz kölcsönzés 2018.09.01

12.
Kelemen Zoltán ev. / MD5EA 
9796501 Kaszálás, terepmunka 2018.08.29

13.

Szigetszentmártoni 
Lovasudvar SE./NQ9ED 
7726908 Akadálypark 2018.09.01

14.
Csikárné Paszternák Viktória 
ev./MD5SA 8456469 Serlegek, kupák 2018.08.29

15.
Varga és Tsa 
Kft/A0780225/0152/00014 Üzemanyag ktsg 2018.08.30

16.
Varga és Tsa 
Kft/A0780224/0152/00006 Üzemanyag ktsg 2018.08.30

Bizonylat összesítő 

Kedvezményezett 
személy/szervezet neve:

Kedvezményezett címe/székhelye:

Nyilvántartási OBH szám:

Elszámolásért felelős neve, 
telefonszáma:

Biatorbágyi Lovas napok/támogatott összeg : 600.000,-



17.
Varga és Tsa 
Kft/A0780225/0155/00003 Üzemanyag ktsg 2018.09.02

18.
Mártonné Adamovics 
Krisztina ev./MAK-2018-25 Díjszalag 2018.08.29

19.
Krupp és Tsa 
Kft./A12300648/1228/00001 Élelmiszer vásárlás vendéglátáshoz 2018.09.02

21. Sonka&Omlosy Kft. /1506 Élelmiszer vásárlás vendéglátáshoz 2018.09.02
22. Egyéb 2018.09.01
Összesen:

Biatorbágy, 2018.12.06.

Saliga Sándor sk
Viadukt Lovas Eg  

A Bizonylatösszesítőn szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számvi   
szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási 
szerződésben/megállapodásban foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk tovább     
elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint fenti össz  
visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak.
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A Viadukt Lovas Egyesület tevékenysége és a  

2018. évi Lovas Napok támogatás elszámolása 

 

A Viadukt Lovas Egyesület 2018 januárjában a Biatorbágyi Lovas Baráti Kör 
jogutódjaként jött létre azzal a céllal, hogy összefogja mind Biatorbágy, mind a környező 
település lovas barátait, lótartóit. A hobbi, alkalmi lovagláson keresztül a lovas sportokat 
(díjugratás, díjlovaglás, lovas torna, távlovaglás, fogathajtás, lovas túrák) megismertesse, 
megkedveltesse, minden korosztály számára a kisebbektől az idősebbekig. Mindemellett 
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi, rehabilitációs, terápiás 
tevékenységet folytasson az érdeklődők számára. 

A ló és lovas kapcsolata egy igen különleges világ, amit csak az ismer, aki ebben él. Ezt a 
szeretet és kapcsolatot szeretnénk másoknak is megmutatni. A lovakkal való kapcsolat jó 
lehetőséget nyújt minden korosztály számára a gondoskodás, felelősség és környezettudatos 
magatartás kialakítására. 

Szeretnénk fejleszteni mind szaktudásban mind közösségi szinten tevékenységünket. Az 
évente megrendezendő Kistérségi Fogathajtó és Díjugrató versenyt továbbra is szeretnénk 
megrendezni. Saját programunk mellett számos városi rendezvényen szerepeltünk 
(Gyereknap, Pünkösdi-túra, Füzes-szüret), melyet továbbra is céltevékenységként tűztünk 
magunk elé 2019-re, népszerűsítve tevékenységünket és felhívva a figyelmet közösségi élet 
fontosságára és annak építő jellegére. Fontos szerepet tulajdonítunk a környezetvédelemnek, a 
környezetszennyezés megállításának és megelőzésének.  

Aktívan részt veszünk/vettünk ebben az évben más egyesületek programjaiban, többek között 
„Bortúrákon”, a Bia-Veritas Egyesület, valamint az őszi „Füzes-szüreten”/Füzes 
Táncegyüttesért Alapítvány programjaiban.  

A 25 éves (jogelőd) múltunkból építkezve a jövőben is szeretnénk aktív szerepet vállalni 
Biatorbágy civil egyesületeivel és önállóan, emelve ezzel a város és társ egyesületeink 
rendezvényeinek színvonalát. 

 

Támogatási elszámolás 2018 

A Viadukt Lovas Egyesület a Biatorbágyi Lovas baráti Kör jogutódjaként alakult 2018. január 
24-én, így, az Önkormányzat Civil támogatási pályázatának kikötése szerint, az egyesület a 20 
éve sikeresen megrendezett „Lovas Napok” rendezvényre egyéb forrásból kapott támogatást. 

 A Képviselőtestület és Biatorbágy Város Önkormányzatának támogatása értelmében az 
újonnan megalakult egyesület 2018. évre 600.000,- (hatszáz ezer) Forint támogatást kapott, 
amelyet teljes egészében a „Biatorbágyi Lovas Napok” két napos rendezvényre fordított.  

A támogatás teljes összegét levelünk mellékleteként az összesítő táblázatban tételesen 
ismertetjük, illetve szintén csatolmányban küldjük a beszkennelt számlákat elektronikus 
formában.   



Az egyesület egyéb kiadásait és adminisztratív költségeit a befizetett tagdíjakból és magán 
támogatásokból finanszírozta. 

 

Az Önkormányzati támogatás felosztott költségei: 

- Lovaspálya karbantartás      215.000,-Ft 
o Akadálypark karbantartása, korszerűsítése 
o Festés, homokpótlás, tereprendezés 
o Kaszálás, vízelvezetés 

  

- Biatorbágyi Lovas Napok költségei     385.000,-Ft 
o Szalagok, kupák vásárlása 
o Vendéglátás költségei 
o Hangosítás, sátorbérlés költségei 
o Bírák költségei 

 

Összesen:          600.000,- Ft 

 

 

Nagyon köszönjük az Önkormányzat támogatását. Szeretnénk 2019-ben is Biatorbágy 
közösségi életének szerves része lenni és támogatni az Önkormányzat valamint Biatorbágy 
Egyesületeinek rendezvényeit. 

 

Köszönettel és üdvözlettel: 

 

 

Saliga Sándor sk 

Viadukt Lovas Egyesület elnöke 

2018.12.06. 
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Vadkanok Multisport Egyesület beszámolója a 2018-as évi támogatásról. 

1. Az egyesület éves munkájának bemutatása 

a támogatott programokon túl 

2018-AS VISSZATEKINTÉS 

Az egyesület egy egész éves versenysorozat megszervezését tűzte ki célul a 2018-as 

évre, több mint 13 sportrendezvénnyel, amiből 6 valósult meg a biatorbágy-környéki 

erdős területeken, a pécsi, mátrai, tinnyei versenyeinket nem tartottuk meg – 

tekintettel a túl magas szállítási költségekre. Nagy vágyunk, hogy az amúgy 5 és 30 

km közötti rendezvényeinket megkoronázva egy úgynevezett ultrafutóverseny- és 

teljesítménytúrát szervezzünk, ahol a környékbeli versenyeink útvonalát 

összekapcsolva egy regionális, egybefüggő pályán ismerhetik meg a környéket az 

amatőr sportolók. 

CÉLCSOPORT 

A célcsoportunk ketté osztható: környékbeli amatőr futókra, és családos túrázókra. A 

családok jellemzően a túrát választják, 3-5 fővel, a futók pedig ismerősökkel együtt 

vesznek részt versenyeinken, hétvégi kikapcsolódásként. 

Célunk volt, hogy a túrázók és az amatőr terepsportolók mellett megszólítsunk egy 

prémium iránt érdeklődő közönséget is. A prémium kategóriát a jövőben nem 

kívánjuk folytatni, mivel nem hozza vissza a befektetett energiát. Ezen kívül rá kellett 

jönnünk, hogy a prémium igazi értékét a WadkanZ csapata adta, – a gyerekek, 

barátaik és szüleik – nem pedig a drága szolgáltatások és ajándékok. Ebből tanulva 

ezentúl a közzösségre szeretnénk koncentrálni, hogy ismét összeálljon a csapat. 

2019. AZ ÚJ IRÁNY 

Az új irányt, és a hosszútávú fennmaradásunkat biztosító üzleti modellt szeretnénk 

2019 tavaszáig megtervezni. Garamszegi Zsolt egyesületi elnök szakdolgozatában az 

elmúlt 10 év összes magyar futóversenyének adatait dolgozza fel, mint MBA szakos 

végzős hallgató. A szakdolgozat outputja egy minimum két éves stratégia lesz: 

kiemelt figyelmet fordítva a helybeli kereslet kielégítésére. 
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Vadkanok Multisport Egyesület beszámolója a 2018-as évi támogatásról. 

 

2019 évi célunk az ármérséklés és a családok, valamint a futóközösségek felé való 

nyitás. A sportversenyeken kívül szeretnénk több, mindenkinek elérhető 

természetközeli ismeretterjesztő rendezvényt szervezni, ismét meg szeretnénk jelenni 

a biatorbágyi iskolákban egy gyerekeknek szóló túrasorozattal, és talán a "terepfutás 

Wadkannal" edzéseit is újraindítjuk. 
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Vadkanok Multisport Egyesület beszámolója a 2018-as évi támogatásról. 

2. Az egyesület támogatott programjainak bemutatása, 

a kapott támogatás felhasználásának bemutatása 

A TÁMOGATÁS TÁRGYA 

A támogatást a versenyeink egyik legdrágább eszközére: a rendezvénysátrakra 

kaptuk. Az előzetesen benyújtott árajánlatban megjelölt 4 db sátrat megrendeltük, az 

átvételt a versenyeink szerint ütemeztük. Nem várt nehézséget jelentett az egyesület 

számára a Faluházból, majd az OMV benzinkút fölötti bérleményből való váratlan 

kiköltözésünk, ezért a nagy helyigényű sátrakat csak akkor tudtuk átvenni, amikor 

megoldást találtunk a tárolásra. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy amíg nem 

tudtuk átvenni a sátrakat, továbbra is bérelnünk kellett, ezért nagyon vártuk, hogy 

átvehessük és felavathassuk saját emblémázott sátrainkat. A sátrakat végülis 

Budapesten tudtuk elhelyezni ideiglenesen, ami nagyban megnehezíti a szállítást, 

bízunk benne, hogy találunk Biatorbágy közelében alkalmas helyet a tárolásra. 

FELHASZNÁLÁS 

Hatalmas segítség a szervezésben a sátrak megléte, mivel így az eddigi gyakran fedett 

rajt- és célhelyek helyett szabadtéri Versenyközpontot tudunk kialakítani, elkerülve 

így a tornatermek borsos bérleti díját. 

A nevezésnél a papírmunkához elengedhetetlen, hogy víz-, és szélmentes területet 

tartsunk fenn, a csomagmegőrzőt és az öltözőt szintén fedett helyen tudjuk 

üzemeltetni. Ezen kívül rendezvényeink frissítőpontjain is sátrakat használunk a 

pontszemélyzet, valamint az ételek időjárással szembeni védelmére. 

AZ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ 

A WadkanZ csapatát mindig is a gyerekek éltették, az ő lelkesedésük volt az egész 

rendszer motorja. A Faluháznak természetesen nem feladat kinti programok 

szervezése, így is rengeteg segítséget kaptunk – kapunk – minden rendezvényünkben, 

amiért nagyon hálásak vagyunk a Faluház és Biatorbágy vezetőségének. 

 4 



Vadkanok Multisport Egyesület beszámolója a 2018-as évi támogatásról. 

Nagyon szeretnénk, ha újra, egy újragondolt formában lehetőségünk lenne 

Biatorbágyon olyan formában működni, mint ahogy a néhai Peron Ifjúsági Klub 

működött – azzal a megkötéssel, hogy kifejezetten sporttal, túrával kapcsolatos 

természetközeli programokat kínálunk minimum kétheti rendszerességgel. 

Ehhez szükségünk van egy bázisra, ahol a gyerekek el tudnak menni a 

mellékhelyiségre, és ahol meg tudják várni a szüleiket. A Faluház könnyen 

megközelíthető, de sajnos, pont a lényegtől, az erdőtől van távol, ezért külön feladat 

megoldani a gyerekek szállítását. Terveink szerint annak lenne értelme, ha nem csak 

az Iharost, hanem az összes (rendezvényeink által is érintett) környékbeli erdőt 

látogatnánk egy éves koncepció szerint. Szerencsére Biatorbágy közelében rengeteg 

lehetőség adódik, hogy megismertessük a gyerekekkel az erdőjárást, biciklizést, 

sátortáborozást. 
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Vadkanok Multisport Egyesület beszámolója a 2018-as évi támogatásról. 

3. Nyilatkozat, hogy a támogatást a kért célokra, 

a kért tételekre fordította az egyesület. 

Alulírott Garamszegi Zsolt Csaba a Vadkanok Multisport Egyesület vezetőjeként 

nyilatkozom, hogy a 2018-ban elnyert 600.000 Ft összegű Önkormányzati támogatást 

a pályázatban megjelölt célokra, s az abban kifejtett tételekre fordította az egyesület. 

 

Biatorbágy 2019 év január hó 27. nap 

 

       …………..……………………. 

 

         aláírás 
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Vadkanok Multisport Egyesület beszámolója a 2018-as évi támogatásról. 

4. SZÁMLAÖSSZESÍTŐ 

 
számla sorszáma cég neve, partner számla összege   
2018/000456 X-Ballon kft, 2300 Ráckeve, Hősök tere 1. 254 000 Ft 4 db emblémázott sátorponyva 
LN5SA4582599 RAE Kft, 2039 Pusztazámor, Kereszt u. 3. 345 999 Ft 4 db sátorváz 

ÖSSZESEN  599 999 Ft  
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Vadkanok Multisport Egyesület beszámolója a 2018-as évi támogatásról. 

5. TÁMOGATOTT PROGRAMOK LISTÁJA 

1. 2018. 02. 18. WadkanZ Tour Szépjeges. 
Az első túránk telt házzal, 100 fővel zárult. Főleg gyerekes családok vettek részt rajta, de érkezett 

több csapat is gyerekekkel, akik a túránkat választották hétvégi kikapcsolódásnak. 

2. 2018. 02. 19. WadkanZ Trail Szépjeges. 
A téli hideg ellenére közel 200 előnevező, plusz 35 helyszíni nevező futó, jellemzően környékbeli 

településekről és Budapestről. 

3. 2018. 04. 07. PERON Félmaraton. 
Az egyetlen aszfalton megrendezett versenyünk, kifejezetten biatorbágyiaknak. 

Lehet választani családos, valamint kifejezetten gyerekeknek szánt távok közül, de idén elérhetővé 

tettük a félmaratoni távot is. 

A rendezvényre közel 200-an látogattak el. Nagy nehézség, hogy tavasszal több nagy múltú, több 

tízezer embert megmozgató futóversenyt szerveznek a Fővárosban, és szinte lehetetlen megfelelő 

időpontot találni, ami az Önkormányzat programjaiba is illik, valamint nem esik egybe a nagy pesti 

futóversenyek időpontjával sem. 

4. 2018.06, 16. WadkanZ Trail Baglyoshold. 
Éjszakai rendezvény, közel 100 előnevező, plusz 40 helyszíni nevező. 

5. 2018. 09. 15. WadkanZ Tour Viadukt. 
Túrasorozatunk biatorbágyi állomása 200 résztvevő, ami a túrán új rekord! Sóskút érintésével 

egészen Érd határáig kalauzoljuk el a jellemzően biatorbágyi családos résztvevőket. Az útvonal 

végigmegy a patakparton a Viadukt és a Szili kápolna érintésével, majd a piros turistajelzést követi 

Sóskútig. A népszerű Bia 25 útvonalához képest mutat újdonságot is: érinti a 100 lépcsőt, valamint 

az Érd mellett elhelyezkedő fenyőerdőt és a kevésbé ismert dűlők feletti volt nyaralókat, 

borospincéket is bemutatja, valamint a Pecatónál egy kevésbé ismert rétre tér le a jelzett turistaútról. 

6. 2018.09.16. Biatorbágyi Városi Futóverseny – megvalósítása. 
Idén érdekes módon két alkalommal került megszervezésre Biatorbágyon városi futóverseny. Az 

első PERON Félmaraton néven, a második Városi Futóverseny néven. Az első az egyesület 

szervezésében, a másodinál pedig mint technikailag megvalósító voltunk jelen eszközeinkkel és 

tagjainkkal. Érdekesség, hogy ezen a hétvégén hatalmas teljesítményről tett tanúbizonyságot a 

csapat, mivel 3 rendezvényen is jelen voltunk - igaz, egy helyszínen. de teljesen eltérő kategóriában. 
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Vadkanok Multisport Egyesület beszámolója a 2018-as évi támogatásról. 

7. 2018.09. 16. WadkanZ Trail Viadukt. 
Sorozatunk tetőpontja: ahol az egész elkezdődött. A Versenyközpont ismét a patakparton terült el. 

Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen igényes és festői környezetből rajtoltathatjuk el futóinkat, köztük 

számos nagy nevű terepfutót és tősgyökeres biatorbágyi amatőrt. 
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