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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATHOZ 

 
 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

• NEVE Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

• SZÉKHELYE 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 

• HONLAPJA http://biatorbagyote.hu/ 

• SZÁMLAVEZETŐ 
PÉNZINTÉZETE  UniCredit Bank Hungary Zrt. 

• BANKSZÁMLASZÁMA 10918001-00000083-88590001 

• ADÓSZÁMA 18661710-1-13 

• ELNÖKE / VEZETŐJE Nagy Tibor 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

• NEVE Nagy Tibor 

• TELEFONSZÁMA 36-70-3422626 

• ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME biaote@biaote.hu 

• POSTACÍME 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 

NYILATKOZAT A 
SZERVEZET 
KÖZHASZNÚSÁGRÓL 

◼ Közhasznú szervezet 
◼ Nem közhasznú szervezet 

Szja 1% fogadására 
jogosult-e 

◼ Igen  
◼ nem 

Ha igen annak 2019. évi 
(2020-ban utalt) összege? 

◼ 536 066.- Ft 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2020-BAN ELNYERT TÁMOGATÁS  5 480 000.- Ft 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL 2021-BAN IGÉNYELT TÁMOGATÁS  
7 500 000.- Ft 
2 500 000.- Ft 

Csatolt pályázati cél adatlapok száma  

A polgármesteri Hivatal tölti ki! 

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

A pályázat a kiírásnak megfelelően tartalmazza: 

adatlap   ⎕ 
alapszabály, vagy nyilatkozat az alapszabály változatlanságáról ⎕   

 nyilatkozat 2007. CLXXXI. törvény tv. alapján  ⎕   
teremhasználat adatlap ⎕  

pályázati célok adatlap/adatlapok ⎕ 
Hiányzik: ………………………………………………………………………………….. 

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

◼ Igen 
◼ nem 

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

 

Ha igen, akkor kitől és milyen összegű támogatásban részesült? 

Pályáztató szervezet Elnyert összeg: 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Magyar Tűzoltó 
Szövetség 

675.876.- Ft 

Nemzeti Együttműködési Alap NEAO-KP-1-2021 - folyamatban  

  

  

 

 

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

 

Kelt: Biatorbágy, 2021.02.05.  
 

 

 

 

Nagy Tibor 

Elnök / Parancsnok 

  .......................................................................... 
 a pályázó civil szervezet képviselője 
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TEREMHASZNÁLAT 2021-BEN 
 

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

A) Alkalmi teremhasználat iránti igény: 

 
Juhász Ferenc Művelődési 

Központ 
Közösségi 

ház 
Könyvtár 

 Dátum¹ 
a rendezvény címe/ 

jellege 
Időtartam 

(óra) 
Nagyterem 

Egyéb 
terem2 

  

1. 
       

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
       

6. 
       

 
¹ A tervezett időpont megjelölésével kérjük kitölteni akkor is, ha az időpont még nincs véglegesítve és 
visszaigazolva a JFMK részéről 
² Ide sorolandók a JFMK közösségi termei (kiállító terem, klubszoba, aula, stb.) a Nagyterem kivételével. 
 

 
A rendszeres (heti, havi) programok (ideértve a tornatermek sportcélú igénybevételét is) teremhasználói 
részére az igénybe vett terem, a program jellege, alkalmainak száma éves viszonylatban és az 
időtartam feltüntetését kérjük a B) pont alatt.    
 

Például: A JFMK kiállító termében, a gombfoci klub, 2021. január 1. és december 31. között, heti két 
alkalommal (a nyári szünet kivételével) tehát 98 alakalom/év gyakorisággal este 7-9 között tart 
foglalkozást, ami alkalmanként 2 óra, így fog megjelenni a táblázatban: 

 

Intézmény Terem Program Alkalom/év  óra/alkalom 

JFMK kiállító terem gombfoci klub 98 2 

Ritsmann P. 
Ált. Isk. 

tornaterem ping-pong edzés 54 3 

 

B) Rendszeres teremhasználat iránti igény: 

Intézmény Terem Program Alkalom/év  óra/alkalom 

     

     

     

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

 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázaton 

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

 
Tisztelt Pályázó! 
 
A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2021. évi támogatására benyújtott pályázatok a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartoznak, mivel 
Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetéséből Biatorbágy Képviselő-testülete pályázati eljárása 
során odaítélhető támogatásról van szó. A fent említett törvény 14. §-ában előírtaknak megfelelően a 
mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. 
Kérjük, szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és aláírva a pályázathoz mellékelni. A nyilatkozat 
csatolása nélkül a pályázat a 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! A kitöltéshez 
segítséget nyújt a nyilatkozat hátoldalán található tájékoztató. 

 
 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

Pályázó szervezet 

neve: Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

székhelye: 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 

képviselőjének neve: Nagy Tibor 

nyilvántartásba vételi okirat száma: 13-02-0001385 

nyilvántartásba vevő szerv neve: Pest Megyei Bíróság (Budapest) 

 

2. NYILATKOZAT 

 

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

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

 ___________________________________________________________________________  

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

 
Kelt: Biatorbágy, 2021.02.05.  

 

Nagy Tibor 

Elnök 

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

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

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

 
1  FIGYELEM! Jelen tájékoztató nem azonos a törvény szövegével, a törvény a fentieknél részletesebb 

szabályokat tartalmaz. A törvény teljes szövege megtalálható a www.magyarorszag.hu oldalon, a „Jogszabályok” 
  menüpont alatt. 
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Pályázati cél adatlap (minden célra külön töltendő) 
 
 
Pályázó szervezet neve: Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Pályázati cél: Az egyesület szakmai tevékenységének és működésének támogatása 

 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
A megpályázott támogatást szakmai tevékenységünk folytatására, működési és 

üzemeltetési költségeink fedezésére, illetve eszközállományunk és 

védőfelszereléseink bővítésére, azok előírt felülvizsgálatára fordítjuk, elősegítve ezzel 

az önálló bevetési egység státuszba kerülésünk céljának megvalósítását.  

 

Kiemelt tervünk, a jelenlegi fecskendőnél fiatalabb és modernebb, többcélú 

funkcionalitású fecskendő hadrendbe állítása, mely egyben az önálló beavatkozó 

státusz elnyerésének egyik feltétele. Ehhez a célhoz sikerült olyan támogatót 

találnunk, aki 7,5M Ft összeggel támogatja új tűzoltófecskendő beszerzésünket, 

melyhez szeretnénk kérni az önkormányzat kiegészítő támogatását. 

Eszközeink és védőfelszereléseink modernizálása, fejlesztése és bővítése évek óta 

folyamatosan zajlik. Az előttünk álló esztendőben elsődlegesen a már nem 

biztonságos és ezért nem használható feszítő-vágó eszközünket szeretnénk lecserélni 

egy modernebb, a jelenlegi korszerű autótípusok esetén is hatékonyan és 

biztonságosan használható elektromos feszítő-vágó készülék beszerzését célozzuk 

meg. 

 

Eszközeink bővítésével és modernizálásával képesek leszünk még hatékonyabban 

hozzájárulni a helyi mentési, katasztrófa-elhárítási és tűzvédelmi feladatok 

ellátásához, mely egyben lehetőséget teremt új tagok toborzására, felvételére és 

szakmai képzésére, ezúton még szélesebb körű társadalmi ismertség és elismertség 

kialakítására. 

 

Pályázati cél pénzügyi részletezése: 

Adott cél pályázott összege  10 000 000 Ft 

Saját forrás (pl. tagdíj 1%): 900 000 Ft 

Egyéb támogatás, pályázat 
(minisztérium, megy, EU, alapítvány 
stb.): 

tárgyi eszköz 

Más forrás (szponzor, támogatók): 7 500 000 Ft 

A pályázati cél összköltsége: 10 000 000 Ft 
 

Biatorbágy, 2021.02.05. 

Nagy Tibor 

Elnök / Parancsnok 

       ………………………………………… 

        a pályázó civil szervezet képviselője 



BIATORBÁGY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 
 

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 
06-70-342-2626  I  biaote@biaote.hu  I  facebook.com/BiatorbagyOTE/ 
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A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 2021. évi támogatási pályázat  

 

Egyesületünk a pályázati támogatást 2021. évi tevékenységének fenntartására, eszközeinek és 

szerállományának fejlesztésére kívánja felhasználni. Egyesületünk ez évi működéséhez, a 

kiadások tételes részletezésével, az alábbi pályázati tervet kívánjuk benyújtani: 

 

Üzemeltetési és működési költségek 

Gépjárműállomány üzemeltetés, karbantartás, vizsgáztatás 2 200 000 Ft 

Biztosítások és adók 450 000 Ft 

Üzemanyag, kenőanyag 850 000 Ft 

Eszközök és védőfelszerelések műszaki felülvizsgálata 900 000 Ft 

összesen 4 400 000 Ft 

 

Szakmai képzések 

Ifjúsági program 100 000 Ft 

40 órás alapképzés, kisgépkezelői, szivattyúkezelői, feszítő-vágó, 

„C” kategóriás jogosítvány képzés 
500 000 Ft 

összesen 600 000 Ft 

 

Eszköz beszerzések 

elektromos feszítő-vágó berendezés 2 500 000 Ft 

összesen 2 500 000 Ft 

 

Szer beszerzések 

Tűzoltófecskendő szer beszerzése  

- önkormányzati támogatás 

- egyéb támogatói forrás 

(részben saját forrásból és egyéb támogatásból) 

2 500 000 Ft 

7 500 000 Ft 

összesen 2 500 000 Ft 

 

  

mailto:biaote@biaote.hu


BIATORBÁGY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 
 

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 
06-70-342-2626  I  biaote@biaote.hu  I  facebook.com/BiatorbagyOTE/ 
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Mindösszesen 

- üzemeltetés és működés 

- tűzoltószer beszerzés 

7 500 000 Ft 

2 500 000 Ft 

 

A Biatorbágy Város Önkormányzathoz benyújtott pályázati támogatás értéke: 

hétmillió ötszázezer forint plusz kétmillió ötszázezer forint 

 

Kelt: Biatorbágy, 2021.02.05.  

 

 

Tisztelettel, 

 

 

Nagy Tibor      Kovács Gábor Balázs 

Elnök / Parancsnok      Titkár 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület   Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

mailto:biaote@biaote.hu


BIATORBÁGY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 
 

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 
06-70-342-2626  I  biaote@biaote.hu  I  facebook.com/BiatorbagyOTE/ 

 

H A G Y O M Á N Y .  E L K Ö T E L E Z E T T S É G .  B Á T O R S Á G .  

 

 

 

 

Biatorbágy Város Képviselő Testület 

Tálas-Tamássy Richárd alpolgármester 

Tóth Tamás ifjúsági koordinátor 

részére 

 

 

Tisztelt Tálas-Tamássy Richárd! 

Tisztelt Tóth Tamás! 

A Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Biatorbágyon működő 

civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázatára vonatkozóan mellékelten küldjük 

pályázati anyagunkat és a szükséges dokumentációt. 

 

Tisztelettel, 

 

 

 

 

Nagy Tibor      Kovács Gábor Balázs 

Elnök / Parancsnok     Titkár 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület   Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

 

 

Kelt: Biatorbágy, 2021. február 05.  

 

 

mailto:biaote@biaote.hu


1. számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott Nagy Tibor a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjeként 
nyilatkozom, hogy a 2020-ben elnyert 5 480 000.- Ft összegű Önkormányzati 
támogatást a pályázatban megjelölt célokra, s az abban kifejtett tételekre 
fordította az egyesület. 
 
 
 
Biatorbágy, 2021. február 05. nap 
 
 
 

 

 

 

Nagy Tibor 

Elnök / Parancsnok 

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