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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2020. évben a Biatorbágyon működő civil szervezetek számára kiírt 
pályázat útján 600.000- forinttal támogatta a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület programjait. A pályázaton 
az alábbi célokat támogatta: 

Családfasor, Komposztálási nap 

Pályázati elszámolásunkban, egy rövid, fényképekkel illusztrált beszámolót olvashatnak az egyesület 2020. 
évi munkájáról és programjairól, majd egy elszámolást találnak az elnyert összeg felhasználásáról, valamint 
a tavalyi évi megvalósult költségvetésünkről. 

 
Rövid beszámoló és értékelés a 2020. évi 

tevékenységről, megvalósult programokról 
 
Csak közös cselekvéssel érhetünk el jelentős és tartós eredményeket környezetünk megóvása, 
szebbé tétele érdekében!  
 
 
Szökőnapi kirándulásra hívtuk a kedves Természetszeretőket 2020. február 20-án. Ezzel a 
túrával két hosszú budai túraútvonal  sárga és piros szakaszát látogattuk meg. Több mint 30-an 
vettek részt ingyenes rendezvényünkön.  
  
https://www.biatorbagy.org/szokonapi-kirandulasra-hivunk-kedves-termeszetszereto/#more-
5605 
 

 
 

https://www.biatorbagy.org/szokonapi-kirandulasra-hivunk-kedves-termeszetszereto/#more-5605
https://www.biatorbagy.org/szokonapi-kirandulasra-hivunk-kedves-termeszetszereto/#more-5605
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Füzes-patak partjára ültetett fák gondozása. Az összegyűlt adományokból 2019-ben a Füzes-
patak közelében a „14ezer fa Biatorbágy” csoporttal ültetett fáinkat közösen és egyénileg, a 
lakosság és civil szervezetek bevonásával gondoztuk. Tavasszal, a hetekig tartó száraz, szeles 
időben hetente több alkalommal volt szükség locsolásra, ezért pártfogókat kerestünk minden 
facsemetéhez, így sikerült minden kizöldült fát életben tartani (2db nem hajtott ki) a 
kedvezőtlen időjárás ellenére.  
 

 
 

 
 
A Budavidék Zöldút Szövetség tagjaként 2020-ban is részt vettünk a Zsámbéki-medence 
településeit összekötő kerékpáros rendezvény létrehozásában. A járvány miatt a programot le 
kellett mondani. 
 
Karikó János 1111. versének helyszíneit Balassa János azonosította. Az ő leírása alapján a 
Biatorbágyi Értéktár Bizottság és a Tájvédő Kör tagjainak munkájával, Biatorbágy Város 
Önkormányzatának anyagi támogatásával a járdán megjelenítettük a vers sorait. Az eseményről 
beszámolt a helyi TV és az országos jelentőségű építészeti szakportál 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BfXNt2B6RQs&ab_channel=V%C3%B6lgyh%C3%ADdTV 
https://epiteszforum.hu/tipografikus-seta-biatorbagyon 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BfXNt2B6RQs&ab_channel=V%C3%B6lgyh%C3%ADdTV
https://epiteszforum.hu/tipografikus-seta-biatorbagyon
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A 2019-ben már sikeres faültetési kezdeményezés folytatásaként, 2020-ban már városunk által 
anyagilag is támogatva, újra faültetést szerveztünk. Az adományok, a felajánlások és a sok 
önkéntes munkának eredményeként az előző évinél több növényt tudtunk elültetni a 14 ezer fa 
Biatorbágy csoporttal. Elültetett fáink nemcsak szebbé, zöldebbé teszik városunkat, hanem az 
ültetéskapcsolatteremtő ereje miatt sokaknak ad lehetőséget arra, hogy jobban biatorbágyinak 
érezhessék magukat.  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=443505713683296&set=gm.812184512957159 
 
Mindannyiunk érdeke a kertekben, háztartásokban keletkező zöldhulladékok hatékony és 
környezetbarát kezelése. Erre a helyben történő komposztálás a legjobb megoldás. A 
komposztálás népszerűsítése, korszerű módszerek bemutatása érdekében hirdettük meg 
projektnapunkat, melyen Baranyai Vitália előadását a helyi TV is rögzítette, majd műsorára 
tűzte. A projektnaphoz az anyagi hátteret Biatorbágy Város Önkormányzata által kiírt pályázat 
biztosította. Egyesületünk tagjai mellett közösségi munkát végző fiatalok is részt vettek a 

https://www.facebook.com/photo?fbid=443505713683296&set=gm.812184512957159
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rendezvény lebonyolításában. Ezzel a rendezvényünkkel a HUMUSz által meghirdetett 
komposztünnep pályázaton a civil szervezetek között elsők lettünk!  
 
https://humusz.hu/hirek/komposztunnep-2020-eredmenyek-es-osszefoglalo/27388 
 

 
 

 
 

 

https://humusz.hu/hirek/komposztunnep-2020-eredmenyek-es-osszefoglalo/27388


 6 

 
 

Adventkor a természetben játékunk célja a természetjárás népszerűsítése mellett a helyismeret 
és a helytörténeti emlékek bemutatása volt. A feladatok teljesítése közben nem várt 
eredményként eddig ismeretlen emlékek is felbukkantak az Iharosi erdőben! A XIX. század végén 
az Iharosban, a még intenzíven használt sétaösvények mellé nevezetes helyeken kihelyezett 
kőpadokból már hármat sikerült megtalálni. Négy fordulóban 24 megfejtést kaptunk 9 
csapattól, több mint 130 képpel, túraleírásokkal és útvonalakkal, a mellékelt térképeket több 
mint 1200-szor nyitották meg.  
 
https://www.biatorbagy.org/adventi-kedvenc-kirandulos-kepeim-2020/ 
 
Családfasor fenntartáshoz, gondozáshoz rendszeresen kapunk pályázati támogatást városunk 
önkormányzatától. Tagjaink és támogatóink tavasszal (03.15) és ősszel végeztek munkát a 
fasoron. A vállalkozóval végzendő munkákról való egyeztetés elhúzódott, így az csak részben 
valósulhatott meg. A fel nem használt támogatást egyesületünk visszautalta. A maradék, 
szükséges karbantartási, ültetési munkákat tavasszal szeretnénk elvégezni, elvégeztetni.  
 
https://www.biatorbagy.org/csaladfasor-oszi-ultetes-2020/ 
 
Évzáró túraajánlatunk a Lófingató-hegy Csabdi közelében volt. Ez a pár lépés is segítet magunk mögött 
hagyni 2020-as évet… Útvonal: Lófingató-hegy, a piros és a Mária jelzésen, az elhagyott katonai bázisok 
megnézése. Vissza a piroson Óbarok, régi kőfejtő érintésével. Összesen 13,5 km.   

https://www.biatorbagy.org/evzaro-kirandulas-2020/ 

 
 

https://www.biatorbagy.org/adventi-kedvenc-kirandulos-kepeim-2020/
https://www.biatorbagy.org/csaladfasor-oszi-ultetes-2020/
https://www.biatorbagy.org/evzaro-kirandulas-2020/
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Tájvédő Kör 2020 
 
Az említett programokon kívül részt vettünk még a Biatorbágyi Értéktár Bizottság munkájában, 
felhívtuk a figyelmet környezetromboló nádas feltöltésre a halastavak mellett, az ügyben eljárt a 
Polgármesteri Hivatal és a DINPI. Programjainkba bevontunk középiskolás fiatalokat. Minden 
esetben ügyeltünk a járvány miatt hozott intézkedések betartására, például az ültetések, 
fenntartások beosztásánál figyeltünk arra, hogy egy-egy család dolgozzon együtt, így nem 
veszélyeztettek másokat. Tovább tartott, de megérte. Tagjainkkal és eszközeinkkel segítettük a 
Nyakaskő közelében új padok kihelyezését. 
 

Gazdálkodás-pályázatok 
 
A 2019-es év pályázati elszámolásai rendben voltak.  
2020-ban Biatorbágy Város Önkormányzata által programokra kiírt pályázatán 600e forintot kaptunk. 
Az 1%-os felajánlások 102e forint, tagdíjak és egyéb támogatások 1.465e forint bevételt jelentettek. 
 
  
         Összes Ktg.               pályázatból 

1) Családfasor:                    199.895,- Ft    199.895,- Ft 

3) Komposztálási nap:     145.560,- Ft    145.560,- Ft 
_______________________________________________________________________ 
Összesen:              345.455,- Ft       345.455,- Ft 

 

Támogatásként 600.000,- Ft-ot kaptunk Biatorbágy Város Önkormányzatától. 2020 folyamán 
felhasználtunk 345.455,- Ft-ot, a 254.545,- Ft különbözetet Biatorbágy Város Önkormányzatának 
költségvetési számlájára visszautaltuk. 
 

 
Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2020. évi megvalósult költségvetése 
 

Bevételek  Kiadások 

Tagdíj            141.000 Ft  
 

Működési ktg.      219.924 Ft  

Önkormányzati pályázat           600.000 Ft  
 

14ezer Fa ültetés    1 573.978 Ft  

Önkormányzati támogatás 750.000 Ft  Családfasor 214.392 Ft 

SZJA 1 %            101.721 Ft  
 

Komposztálónap 145.560 Ft 

Adomány         565.500 Ft  
 

Advent a természetben 35.000 Ft 

Kamat                    288 Ft  
 

  

Egyéb és támogatás             20.245 Ft  
 

    

2019.évi áthozat         1.287.477 Ft  
 

    

Összesen    3.466.231 Ft  
 

Összesen  2.188.854 Ft  
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