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Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 

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

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

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

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

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

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

 

Biatorbágy, 2018. március 11.      

         Hegyi Pál sk. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

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

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

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

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

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

 

Biatorbágy, 2018. március 11.      

         Hegyi Pál sk. 

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

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE PECA-Tó Sporthorgász Egyesület 

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

• HONLAPJA www.biatorbagyipecato.hu 

• SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE  OTP Bank 

• BANKSZÁMLASZÁMA 11711065-20002028 

• ADÓSZÁMA 19624167-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Hegyi Pál 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Hegyi Pál 

• TELEFONSZÁMA 06-30-214-0294 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME  

• POSTACÍME 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 12. 

NYILATKOZATA A SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

 Közhasznú szervezet 

 Nem közhasznú szervezet 

Szja 1% fogadására jogosult-e 
 Igen  
 nem 

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

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2017-BEN ELNYERT TÁMOGATÁS  170.000 Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2018-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  400.000 Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma 2 

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

 Igen 
 nem 

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

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

  

  

  

  

 

 

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

 

Kelt: Biatorbágy, 2018. március 11.  

                          Hegyi Pál sk. 

                               elnök 

                                                                   ........ 

 a pályázó civil szervezet képviselője 
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