
Pályázati felhívás 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot hirdet a biatorbágyi helyi buszjárat 

elnevezésére és emblémájának megtervezésére. 

 

Pályázók köre: A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet.  

 

Feladat: A pályázónak javaslatot kell tenni a buszjárat emblémájának vizuális 

megjelenítésére és/vagy a buszjárat nevére. A pályázatnak tartalmaznia kell a járat 

elnevezésére tett javaslatot és annak rövid indoklását. Embléma esetén annak színes 

elektronikus rajzát. Az elbírálásnál előnyt élvez a Biatorbágyhoz kötődés, Biatorbágyra 

asszociálás. Az emblémára és az elnevezésre külön-külön és együtt is lehet pályázni, 

de a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az emblémára vonatkozó rajzot és a 

névjavaslatot elválassza egymástól, és akár egy más pályázathoz tartozó rajzot és 

nevet párosítson össze. 

Pályázat benyújtása:  

A pályázati anyagot kizárólag elektronikus úton maximum 5 Megabyte terjedelemben 

lehet benyújtani a sajto@biatorbagy.hu e-mail címre. Kérjük feltüntetni pályázó nevét, 

címét, telefonszámát. 

 

Határidő: A pályázat beérkezésének határideje 2019. május 15. 16.00 óra. A 

határidőre való beérkezés az érvényes pályázat feltétele.  

Pályázat benyújtásának további feltételei: A pályázati kiíráshoz tartozó 

nyilatkozat(ok) pontos kitöltése és a pályázati művel együtt történő benyújtása. Kiskorú 

pályázó esetén kérjük, hogy a nyilatkozatot a kiskorú pályázó törvényes képviselője 

töltse ki, és ő is írja alá. Egy pályázó csak egy grafikai tervvel, valamint egy 

névtervezettel pályázhat!  

Pályázat elbírálásának határideje, módja: 2019. május 20-án a Képviselő-testület 

Oktatási és Kulturális Bizottsága javaslatot tesz a lakossági Facebook szavazásra 

bocsátható pályaművekre. A szavazás eredményét a képviselő-testület a 2019. május 

30-ai ülésén értékeli. 

Díjazás: A pályázat kiírója külön díjazza a győztes grafikát és a győztes elnevezést. 

Az első helyezett grafika készítője 50.000-Ft-os díjazásban részesül. Az első helyezett 

elnevezés ötletgazdája 10.000- Ft díjazásba részesül. A Képviselő-testület Oktatási és 

Kulturális Bizottsága által Facebook szavazásra javasolt pályaművek alkotói egyszeri, 

ingyenes havi buszbérletben részesülnek. 

Pályázat kihirdetése: A pályázat díjazottjai a 2019. évi városünnep keretén belül 

vehetik át nyereményüket.   

Pályázattal kapcsolatos információ: Mester László, média és közszolgálati 

kommunikációs tanácsadó, hétköznap a 06-30/697-4115-es telefonszámon. 

mailto:sajto@biatorbagy.hu


N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott……………………………./ szül. hely, idő: ………………………….  anyja 

neve:…………………………   lakcím:…………………………………… 

személyigazolvány szám:…………………………….   / a Biatorbágy Város 

Önkormányzat (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a) által a biatorbágyi 

helyi buszjárat elnevezésére és emblémájának megtervezésére tárgyában kiírt 

emblémapályázat vonatkozásában jelen okiratba foglalt nyilatkozattal 

visszavonhatatlanul és kifejezetten nyilatkozok, hogy amennyiben az általam 

előterjesztett pályázat nyertes elbírálásában részesül, úgy a nyertes pályamunka 

vonatkozásában valamennyi szerzői jogról, így a felhasználáshoz kapcsolódó külön 

díjazásról is lemondok, a nyertes pályamunka vonatkozásában valamennyi szerzői 

jogot átruházok Biatorbágy Város Önkormányzat (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross 

Gábor u. 2/a., adószám: 15730088-2-13, törzskönyvi azonosító szám: 730084) 

pályázatkiíróra, hozzájárulok a „buszjárat emblémában” megtestesülő szerzői mű 

pályázatkiíró általi nyilvános felhasználásához további díjazás nélkül. 

 

Kelt:  

            

         

 ……………………………    ……………………………… 

  nyilatkozatot tevő     törvényes képviselő 
        (szükség esetén) 
 

 

Tanuk: 1.) ……………………………     szig.szám:………………………… 

 

      2.) ……………………………   szig. szám:………………………… 

  



 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott……………………………./ szül. hely, idő: ………………………….  anyja 

neve:…………………………   lakcím:…………………………………… 

személyigazolvány szám:…………………………….   / a Biatorbágy Város 

Önkormányzat (székhely: 2051 Baross Gábor u. 2/a., adószám:, törzskönyvi 

azonosítószám: ) által a biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájának 

megtervezésére tárgyában kiírt névpályázat vonatkozásában jelen okiratba foglalt 

nyilatkozattal visszavonhatatlanul és kifejezetten nyilatkozok, hogy amennyiben az 

általam előterjesztett pályázat nyertes elbírálásában részesül, úgy a nyertes 

pályamunka vonatkozásában valamennyi szerzői jogról, így a felhasználáshoz 

kapcsolódó külön díjazásról is lemondok, a nyertes pályamunka vonatkozásában 

valamennyi szerzői jogot átruházok Biatorbágy Város Önkormányzat (székhely: 2051, 

Biatorbágy, Baross Gábor út 2/a. sz., adószám: 15730088-2-13, törzskönyvi 

azonosítószám: 730084) pályázatkiíróra, hozzájárulok az „buszjárat nevében” 

megtestesülő szerzői mű pályázatkiíró általi nyilvános felhasználásához további 

díjazás nélkül. 

 

Kelt:   
            

        ………………………………
  ……………………………… 

  nyilatkozatot tevő    törvényes képviselő 
       (szükség esetén) 
 
 
 
Tanuk: 1.) ……………………………     szig.szám:………………………… 

 

      2.) ……………………………   szig. szám:………………………… 

 


