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ELŐTERJESZTÉS 

Az Ifjúság támogatásának lehetőségeiről  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019.(IV.25.) határozatával első 

ízben pályázatot írt ki a település ifjúságának támogatására négyféle pályázati formában 

(Ifjúsági Tehetséggondozási Alap, Ifjúsági Közösségépítő Alap, Felsőfokú Tudományos 

Dolgozatok Támogatása, „Egyéb nem iskolai végzettségek” támogatására). Ennek a 

pályázati rendszernek a folytatására idén is javaslom a fenti témakörökben az ifjúságot 

támogató pályázatok kiírását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 

Biatorbágy, 2021. március 02. 

 

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Polgármesterének  

../2021. (…….) határozata 

Az Ifjúság támogatásának lehetőségeiről  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 

való hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az ifjúság támogatási 

lehetőségekről az alábbi döntést hozom: 

 

1. A település ifjúságának támogatására Ifjúsági Tehetséggondozási Alap, Ifjúsági 

Közösségépítő Alap, Felsőfokú Tudományos Dolgozatok Támogatása, és Egyéb 

nem iskolai végzettségek címmel pályázatot hirdetek.  

2. A pályázati kiírások megjelentetéséről gondoskodom. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 
 
 
 
 
        Tarjáni István 
         polgármester 
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Pályázati adatlap 2021. 
 

Pályázati téma sorszáma  

Pályázat (projekt) címe 
 

Pályázó neve1 
 

- értesítési címe 
 

- e-mail címe 
 

- telefonszáma 
 

Csoport/zenekar neve  

(amennyiben az ITA támogatási formán 
belül mint csoport vagy zenekar pályázik) 

 

Civil társaság neve 

(amennyiben IKA támogatásra pályázik) 

 

- címe 
 

- e-mail címe 
 

- telefonszáma 
 

A pályázat megvalósításának  

kezdete - befejezése 

 

A pályázat (projekt) teljes költsége 
 

A pályázathoz (projekthez) igényelt 
támogatás összege  

 

 
1 Amennyiben a pályázó 16 év alatti a pályázat benyújtásakor, a 4. oldalon szerepelő ún. felügyeletet 
gyakorló engedélyének kitöltése és aláírása is szükséges. 
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A pályázó szakmai bemutatkozása 
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A pályázat céljának részletes bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2021.  .………………………….. 

 

 …………………………………………  ………………………………………. 

 Zenekar, Művészeti csoport vezető                      pályázó 
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NYILATKOZATOK 

 

A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 
idei évben a csoport,/zenekar a 
Biatorbágyon működő civil szervezetek 
2020. évi támogatására kiírt pályázaton 
nem nyert támogatást. 

 

 

…………………………………………………… 

                         aláírás 

 

Zenekar, vagy művészeti csoport 
nyilatkozata arról, hogy a támogatott 
évben részt vállal Biatorbágy kulturális 
életében. 

…………………………………………………. 

                             aláírás 

Szerzői hozzájáruló nyilatkozat arról, 
hogy az elkészült pályamunkát az 
önkormányzat korlátozás nélkül 
felhasználhatja, a megjelenő szellemi 
terméknél az önkormányzatot mint 
támogatót feltűnteti. 

 

 

 

…………………………………………………… 

                              aláírás 

 

Egyéni pályázó nyilatkozata arról, hogy 
Biatorbágy Város Önkormányzatát, mint 
támogatót feltünteti a projektcél 
megvalósítása során. 

…………………………………………………. 

aláírás 

Az egyéni pályázó nyilatkozata arról, 
hogy nem múlt el 35 éves. 

 

…………………………………………………… 

aláírás 

 

(1) A pályázat benyújtásakor még 16 éven aluli pályázó pályázatának benyújtásához, 
illetve a feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez, mint a pályázó gyermek feletti 
szülői felügyeletet gyakorló engedélyezem. 

Szülői felügyeletet gyakorló személy neve:  ……………………..………………………… 

- elérhetősége(telefonszám, e-mail cím, stb.): ……………………………………… 
- lakcíme: ……………………………………………………………………………….. 

Biatorbágy, 2021. ……………………. 

 

…………………………………………. 
szülői felügyeletet gyakorló aláírása 



Pályázati kiírás 

Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása 

A pályázat célja: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keretösszeget határoz meg, 
amivel támogatni kívánja a település ifjúságának munkába állási lehetőségeinek 
javítását, közvetve felsőfokú iskolai végzettség megszerzését. Ennek a keretnek az 
összegét a mindenkori költségvetés tartalmazza. Fenti cél elérésére az önkormányzat 
pályázatot hirdet több, nem iskolai keretek között megszerezhető képesítés 
megszerzésének támogatására. Ezzel kívánja Biatorbágy ifjúságának munkaerőpiaci 
lehetőségeit bővíteni. 

A pályázat részletei:  

I. Pályázati témák: 
 

A pályázatban a következő, nem iskolai keretek között megszerezhető végzettségek 
pályázhatók: 

1. nyelvvizsga tanfolyam 
2. Vezetői engedély tanfolyam 
3. OKJ tanfolyam 

 
II. Pályázók köre: 

A pályázaton minimum 3 éve biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb 
személyek indulhatnak. 

III. Elszámolható költségek köre, mértéke:  
 

• Az I.1. pontban megjelölt cél esetén a tanfolyam díja és taneszközök 
költsége, 

• az I.2 pontban megjelölt cél estén a tanfolyam és vizsga díja, 
• az I. 3. pontban megjelölt cél estén a tanfolyam és vizsgadíj, valamint a 

taneszközök költsége. 
  

Egy pályázó mindhárom célra benyújthat támogatási kérelmet. 
A pályázható maximális összeg: 50.000 Ft/cél. 
 
IV. Értékelési szempontok: 

Az értékelésnél előnyt élveznek azon pályázatok:  

1. amelyek aktuális, Biatorbágyon is keresett szakmák, végzettségek 
megszerzésére irányulnak, 

2. melyek felsőfokú diploma megszerzéséhez köthető nyelvvizsgát céloznak, 
3. melyek a munkavégzéshez, munkaerő piaci helyzet javítását szolgáló 

autóvezetői engedélyek megszerzésére irányulnak, 
4. szociálisan rászorultságát igazoló személyek pályázata 



V. Benyújtandó dokumentumok: 
 

1. pályázati adatlap 
2. tételes költségvetés terv 
3. szociális rászorultságot igazoló iratok, jövedelem igazolás a pályázó 

és a vele az egy háztartásban élők tekintetében 
4. GDPR nyilatkozat a szülő részéről, amennyiben a pályázó 16 évnél 

fiatalabb 
 

VI. A pályázat benyújtásának módja, ideje: 
A pályázatokat folyamatosan, a keret erejéig legkésőbb december 15-ig, 
papír alapon, formanyomtatványon és digitális formában adathordozón 
(cd/pendrive) kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, 
valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 
 

VII. A pályázat elbírálása: 
A beérkezett pályázatokat, a beérkezést követő első bizottsági ülésen, a 
képviselő-testület által delegált hatáskör alapján, az önkormányzat Oktatási, 
Kulturális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el. A pályázat elbírálását 
követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati 
összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor. 
 

VIII. A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási 
határidő: 

1. A megszerzett bizonyítvány bemutatása, vagy a sikertelen vizsgát igazoló 
okirat. 

2. Tanfolyam támogatása esetén a képző intézet igazolása arra vonatkozólag, 
hogy a pályázó minimum 80%-ban részt vett a képzésen. Ennek hiányában az 
orvosi igazolás, ami miatt ezt nem teljesítette. 

3. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
4. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a 

támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után. 
5. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás 

felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben 
meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. 

6. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír 
elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 
2022. 01. 31., melyet papír alapon és elektronikus adathordozón 
(CD/DVD/pendrive) kell benyújtania. 

7. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az 
elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az 
önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít. 

8. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben, illetve 
személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth 
Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-
64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu 



9. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok 
tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 
naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 

Fogalomtár: 

szociálisan rászoruló személy: a háztartásban élő egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori minimál nyugdíj négyszeresét. 

jövedelem: jövedelem: - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 
megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti 
adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról 
szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint 
adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

nyelvvizsga tanfolyam: Minden Magyarországon elfogadott, regisztrált nyelvvizsga. 

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

- a pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelmének és egyéb 
pénzellátásának (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rehabilitációs járadék, 
rokkantsági járadék, stb.), illetve rendszeres szociális ellátásának igazolása (ápolási 
díj, rendszeres települési támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.) 

- ha a pályázó félárva/árva, a szülő(k) halotti anyakönyvi kivonata(i), 

- ha a szülők elváltak, a jogerős bírósági ítélet másolata, 

- ha a pályázó krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos 
ellátást igénylő beteg van, az erről szóló orvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés, 

- ha a szülő/gondviselő, egyéb családtag munkanélküli, a munkaügyi központ 
igazolása, 

- ha a szülő/gondviselő nyugdíjas, az erről szóló határozat vagy 
nyugdíjasigazolvány, 

- ha a pályázónak gyermeke van, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

- ha a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem 
részesült, az erről szóló értesítés. 



Pályázati kiírás 

Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása 

A pályázat célja: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőfokú Tudományos 
dolgozatok Támogatása (FTT) címen támogatni kívánja a település felsőoktatási 
intézményben tanuló diákjait, tudományos munkájukban. A támogatás fedezetét a 
mindenkori költségvetés biztosítja. Ezen cél elérésére az önkormányzat pályázatot 
hirdet szakdolgozatok, diplomamunkák és tanulmányi verseny pályamunkák 
támogatására. 

A pályázat részletei:  

I. Pályázati témák: 
 
A pályázatban szakdolgozat, diplomamunka megírásához szükséges 
kutatásokra, országos tanulmányi versenyeken szereplő pályamunkákra, 
és a hozzájuk tartozó kutatásokra nyújtható be pályázati anyag. A 
pályázatra csak olyan dolgozatot lehet benyújtani, amely valamilyen 
önálló új szemléletet, vagy kutatási alap ötletet dolgoz fel. 
 

II. Pályázók köre: 

A pályázaton biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb, felsőfokú 
tanulmányokat folytató, vagy doktori iskolában tanulók indulhatnak. 

 
III. Elszámolható költségek köre, mértéke  

 
A szakdolgozat, diplomamunka, pályamunka megírásához szükséges kutatás 
kiadásai, adminisztrációs díjak, (pl. fénymásolás, nyomatás, kötés), valamint 
eszközök (a teljes támogatás max. 20%). A pályázaton egy fő egyszerre maximum 
50.000 Ft összegben pályázhat. 
  
IV. Értékelési szempontok: 

Az értékelésnél előnyt élveznek.  

1. Korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmények. 
2. olyan dolgozat, aminek biatorbágyi vonatkozású a témája 

 

V. Benyújtandó dokumentumok: 
 

1. pályázati adatlap 
2. tételes költségvetés terv 
3. dolgozat tematikája, témavázlat 



4. kutatási terv 
5. szerzői hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az elkészült pályamunkát 

az önkormányzat korlátozás nélkül felhasználhatja, a megjelenő 
szellemi terméknél az önkormányzatot, mint támogatót feltűnteti. 

 
VI. A pályázat benyújtásának módja, ideje: 

A pályázatokat két körben lehet benyújtani: 2021. 04.30. 14.00 és 2021. 
október 31. 16.00-ig papír alapon, formanyomtatványon és digitális 
formában adathordozón (cd/pendrive) kell benyújtani Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány letölthető 
Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán. Amennyiben a határidő munkaszüneti napra esik, 
abban az esetben a beadási határidő a következő munkanap. 
 

VII. A pályázat elbírálása: 
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 
2021. 05.31-ig, második körben 2021. november 26 -ig. A pályázat 
elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert 
pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően 
kerülhet sor. 
 

VIII. A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási 
határidő: 
 
1. Az elkészült tanulmány, munkaanyag bemutatása 
2. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
3. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a 

támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után. 
4. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a 

támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést 
kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati 
célok. 

5. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási 
kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is 
tartalmazó elszámolás határideje: 2022. 01. 31., melyet papír alapon és 
elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) kell benyújtania. 

6. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy 
az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az 
önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít. 

7. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-
mailben, illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen 
egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági koordinátor 23/310-
174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: 
toth.tamas@biatorbagy.hu 

8. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott 
pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a 
Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja 
fel. 



Pályázati kiírás 

Ifjúsági Közösségformáló Alap 

A pályázat célja: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ifjúsági Közösségformáló 
Alapot (IKA) hoz létre, amivel támogatni kívánja a település ifjúsági korosztályának 
közösségépítését, illetve a már meglévő közösségek erősítését. A támogatás 
fedezetét a mindenkori költségvetés biztosítja. A fenti célok elérésére az 
önkormányzat pályázatot hirdet jogi személyek és civil társaságok támogatására, 
amelyek programjaikkal, céljaikkal a biatorbágyi fiatalok közösségi érzéseit erősítik, 
biatorbágyi kötődéseit építik.  

A pályázat részletei:  

I. Pályázati témák: 

A pályázat olyan programokat támogat, mely eredménye a közösség építés, 
bővítés, vagy testvértelepüléseink fiataljait is megcélzó közösség építő programok, 
vagy már meglévő, nem formális közösségeknek segít a formális civil szervezetté 
alakulásban.  

 
II. Pályázók köre: 

A pályázaton olyan nem önkormányzati fenttartásban álló, biatorbágyi jogi 
személyek, civil társaságok indulhatnak, amelynek tagjai biatorbágyi lakcímmel 
rendelkező, 35 évnél fiatalabb személyek. 

 
III. Elszámolható költségek köre, mértéke  
 
Az I. pontban megnevezett programok megvalósítására egyszerre egy civil 
társaság max. egy programra 600.000 Ft összegben pályázhat. 
 
IV. Értékelési szempontok: 

Az értékelésnél előnyt élveznek:  

1. minél szélesebb réteget elérő rendezvények, programok, 
2. civil szervezetté alakulást célzó programok. 

 
V. Benyújtandó dokumentumok: 

 
1. pályázati adatlap 
2. tételes költségvetési terv 
3. civil társaság társasági szerződés 
4. Nyilatkozat, hogy a program megvalósulása során minden fórumon 

feltünteti Biatorbágy Város Önkormányzatát, mint támogatót. 



 

VI. Kizáró okok: 

A 2021-es civil pályázaton nyertes csoportok ezen a pályázaton nem 
indulhatnak. 

VII. A pályázat benyújtásának módja, ideje: 
A pályázatokat papír alapon, formanyomtatványon és digitális formában 
adathordozón (cd/pendrive) zárt borítékban kell benyújtani Biatorbágy 
Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2021. 04.30. 14.00 és 
2021.09. 30-án 16:00 óráig. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos 
honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.  Amennyiben a határidő munkaszüneti napra esik, abban 
az esetben a beadási határidő a következő munkanap. 
 
 

VIII. A pályázat elbírálása: 
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 
2021.05.31.-ig és 2021.10.30 -ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon 
belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, 
kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor. 
 

IX. A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási 
határidő: 

1.  A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
2.  A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a 

támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után. 
3. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás 

felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben 
meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. 

4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget 
ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás 
határideje: 2022. 08. 31., melyet papír alapon és elektronikus adathordozón 
(CD/DVD/pendrive) kell benyújtania. 

5. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az 
elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az 
önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít. 

6. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve 
személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth 
Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-
64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu 

7. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok 
tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 
8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 

 



 

Fogalomtár: 

civil társaság: Egy olyan egyszerű civil szervezeti forma, amit legalább két 
természetes személy, vagyoni hozzájárulás nélkül, nem gazdasági érdekű közös 
céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük összehangolására hoz létre. 
A civil társaság nem jogi személy, a társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy 
hatósági bejegyzést, regisztrációt. A civil társaságra, a polgári jogi társaságra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (azzal az eltéréssel, hogy az ügyvitelre kijelölt 
tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja). 



Pályázati kiírás 

Ifjúsági Tehetséggondozási Alapra 

A pályázat célja: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ifjúsági Tehetséggondozási 
Alapot (ITA) hoz létre, melynek összegét a mindenkori költségvetés tartalmazza. Az 
önkormányzat pályázatot hirdet a sport, a tudományos élet a zene és az egyéb 
művészeti területeken kiemelkedően alkotó személyek, valamint biatorbágyi taggal 
működő zenekarok, művészeti csoportok részére. Ezzel kívánja gazdagítani 
Biatorbágy kulturális értékeit, színesíteni a kulturális és sportéletet.  

A pályázat részletei:  

I. Pályázati témák/támogatási program tartalma: 

Pályázatot az alább megjelölt témákban lehet beadni: 

1. Sport: sportfelszerélés, versenyeztetés, versenyre való felkészülés  
 

2. Tudomány: az iskolai kereteken kívüli kutatás, tudományos 
megjelenések, ahhoz tartozó kutatások támogatása, szellemi termékek 
előállítása 

3. Művészet, Zene: próbaterem-bérlés költségeire, koncertszervezés és 
lebonyolítás költségeire, koncerttechnika bérlésének költségeire, 
hangfelvételek készítésének költségeire, videoklip készítésének 
költségeire, minden egyéb művészeti ágban előállítandó szellemi és 
tárgyi termékek megvalósítására, és azok megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzésére, rendezvények megszervezésére, azok 
kellékeinek beszerzésére, alkotóműhely bérleti díjára,  
 

II. Pályázók köre: 

A pályázati kiírás I/1 pontjában megjelölt témában, biatorbágyi lakcímmel 
rendelkező, 35 évnél fiatalabb, kiemelkedő sport teljesítményt nyújtó személyek.  
 
A pályázati kiírás I/2 pontjában megjelölt témában, biatorbágyi lakcímmel 
rendelkező, 35 évnél fiatalabb, a megjelölt területeken kiemelkedő munkákat 
felmutató tehetségek pályázhatnak.  
 
A pályázati kiírás I/3 pontjában megjelölt témában olyan zenekarok pályázhatnak, 
olyan zenekarok pályázhatnak, amelynek valamely tagja biatorbágyi lakcímmel 
rendelkezik és 35 évnél fiatalabb, illetve 35 évnél fiatalabb biatorbágyi lakcímmel 
rendelkező személy, aki a zeneművészet vagy művészeti területen már 
kiemelkedő eredményeket elért személy, vagy olyan csoport, akik a zenén kívüli 
művészeti területen alkotnak (színházi társulat, tánccsoport, képzőművészeti 
csoport), és legalább egyharmada biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél 
fiatalabb tagot tudnak soraikban. 



A pályázat benyújtásának feltétele legalább egy biatorbágyi rendezvényen való 
fellépés az adott évben. 

A pályázaton indulásnak feltétele, hogy a 2020. évben is nyertes pályázók, a 
pályázatukról a beszámolót és elszámolást elkészítsék és beadják a pályázat 
előtt. 

 
III. Elszámolható költségek köre, mértéke  
 

Pályázati altéma  támogatás mértéke 
sport maximum 300.000   Ft, ebből eszköz max. 50% 
tudomány maximum 100.000 Ft 
zene, művészet maximum 500.000 Ft, a következő elosztásban: 

1. koncertek, fellépések támogatása: ingyenes 
rendezvényekre alkalmanként bruttó 
120.000 Ft-ig, (terembérlés, eszközbérlés, 
előadói tevékenység, hirdetés). 

2. fizetős rendezvényekre bruttó 60.000 ezer 
Ft-ig (terembérlés, eszközbérlés, előadói 
tevékenység, hirdetés).  

3. próbahely bérlésének támogatása 
zenekarokként maximum bruttó 10.000 Ft/hó 
erejéig, illetve alkotóműhely bérlésére 
10.000 Ft/hó 

4. hangfelvétel készítésének támogatása 
zeneszámokként bruttó 20.000 Ft, 
zenekarokként maximum 100.000 Ft. 

5. videoklip készítés, vagy bemutatkozó videó 
készítése 100.000 Ft. 

6. Eszköz beszerzés támogatására max. 
100.00 Ft. 

Egy pályázó mindhárom célra benyújthat támogatási kérelmet. 
 

IV. Értékelési szempontok: 

Az értékelésnél előnyt élveznek.  

1. Sport altémában azok a sportolók, akiknek országos, nemzetközi 
eredményeik vannak. Nemzetközi, világversenyekre készülnek. 

2. Tudomány altémában azon személyek, akik felsőfokú végzettséggel 
rendelkeznek, doktori címet szereztek, tanulmányi és tudományos 
versenyeken eredményt értek el. 

3. Azok a zenészek, zenekarok, akik tehetségkutató versenyeken eredményt 
értek el, vagy már díjazásban részesültek.  

4. Művészet területén azon személyek, akiknek korábbi műveik elismerő 
díjban részesültek, vagy saját kiállítással rendelkeztek. Azok a 



tánccsoportok, akik országos vagy nemzetközi versenyeken eredményeket 
értek el. Azok a művészeti csoportok, akik országos, vagy nemzetközi 
díjazásban, elismerésben, fokozatban részesültek. 

 

V. Benyújtandó dokumentumok: 

Sport • pályázati adatlap  
• részletes költségvetési terv 
• eredményeket igazoló dokumentumok 
• nyilatkozat arról, hogy Biatorbágy Város 

Önkormányzatát, mint támogatót a vele készült 
anyagokban feltünteti 

Tudomány • pályázati adatlap 
• részletes költségvetési terv 
• tudományos eredmények igazolása  
• végzettséget igazoló dokumentumok  
• kutatás esetén részletes kutatási terv  
• nyilatkozat arról, hogy Biatorbágy Város 

Önkormányzatát, mint támogatót feltünteti a 
projektcél megvalósítása során. 

Művészet, zene • pályázati adatlap 
• részletes költségvetési terv  
• eredményeket igazoló dokumentumok 
• nyilatkozat, hogy a támogatott évben részt vállal 

Biatorbágy kulturális életében 
• hangfelvétel vagy videoklip készítése vagy 

koncertszervezés esetén bemutatkozó anyag 
• nyilatkozat arról, hogy Biatorbágy Város 

Önkormányzatát, mint támogatót feltünteti a 
projektcél megvalósítása során 

VI. Kizáró okok: 

A 2021-es civil pályázaton nyertes csoportok ezen a pályázaton nem 
indulhatnak. 

VII. A pályázat benyújtásának módja, ideje: 
A pályázatokat papír alapon, formanyomtatványon és digitális formában 
adathordozón (cd/pendrive) zárt borítékban kell benyújtani Biatorbágy 
Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2021. 04.30.14.00 és 2021. 
09.30-án 16:00 óráig. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos 
honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.  Amennyiben a határidő munkaszüneti napra esik, abban 
az esetben a beadási határidő a következő munkanap. 
 
 

VIII. A pályázat elbírálása: 



 A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 
2021. 05.31-ig és 2021. 10. 30-ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon 
belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, 
kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor. 
 

IX. A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási 
határidő: 

1. Tudományos munka esetén az elkészült tanulmány, munkaanyag bemutatása. 
2. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
3. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a 

támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után. 
4. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás 

felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben 
meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. 

5. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget 
ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás 
határideje: 2022. 08. 31., melyet papír alapon és elektronikus adathordozón 
(CD/DVD/pendrive) kell benyújtania. 

6. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az 
elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az 
önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít. 

7. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben, illetve 
személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth 
Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-
64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu 

8. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok 
tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 
8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 
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