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ELŐTERJESZTÉS 

A 2020. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról  

A biatorbágyi ifjúság részére kiírt pályázatokon összesen 2020. évben 11 pályázati anyag 

nyert támogatást. A pályázati kiírásban rögzített határidőre mind a 11 pályázó elszámolása 

beérkezett hivatalunkba. Az előterjesztés mellékletében találhatóak a szakmai beszámolók 

anyagai és egy táblázat az odaítélt összegről, és a beérkezett beszámolókról. 

Tapasztalat, hogy a beszámolók különböző formákban, különböző minőségben érkeztek be 

hivatalunkba, ezért a jövőben az elszámolás formalizálását, annak tartalmi követelményeit 

egységesíteni kell, erre a következő kiírásban egy formanyomtatvány mellékletként történő 

megjelenését javaslom. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2020 ifjúsági pályázatok 

elszámolásáról szóló szakmai beszámolókat. 
 

Biatorbágy, 2021. november 15.  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Ön kormányzat Képviselő-testületének 

/2021. (XI. 25.) határozata 

A 2020 ifjúsági pályázatok elszámolásáról  

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi ifjúsági pályázatok 

elszámolásáról szóló előterjesztést és elfogadta a beérkezett pályázati beszámolókat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet 
 

 



Wertheim Család artista csoport 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Biatorbágyi Fúvós Kisparti Zenekar 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Juhász Nóra 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Geréd Király Péter 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Geréd Király Tamás 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Südi Eszter 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Fasching Máté 220.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Farkas Bálint 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Kovács Rita 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Dervalics Lilla 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

Ádám Vivien 300.000 pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészült 

összesen: 3.220.000 Ft  

 













2021. Biatorbágy Ifjúsági pályázat beszámoló 

 

Tisztelettel és hálásan köszönöm, hogy hozzájárultak felépülésemhez és a sportolási 

lehetőségemhez ezzel a pályázattal, számomra nagy segítség volt. Tóth Tamással egyeztetve 

jelen pandémiás helyzethez képest a tőlem telhető legjobb lehetőségekre használtam fel az 

összeget. 

A pályázatban megjelölt eszközöket az összeg 20%-ának megfelelő összegben vásároltam, 

ezek bizonylatait csatolom. Pályázatomban megjelölt összeget gyógytornászra költöttem. 

Varga Sándor sportmasszőr és gyógytornász nagy segítségemre volt a felépülésben. 

Szakértelmében teljesen megbízom, mivel több válogatott sportoló, illetve olimpiai bajnok 

készül vele eredményesen a versenyekre. Vele töltött idő számomra is hatásos és eredményes 

volt. Fennmaradó összeget pedig üzemanyagra költöttem. A pályázatom elején megjelölt 

Viadukt Fitt edzőtermei a vírus miatt zárva maradtak, de szerencsére kaptunk a kézilabda 

csapatomtól egy nagy lehetőséget, miszerint előre lefoglalt sávokban a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Sportközpontjában edzhettünk. Így minden hétköznap egy-egy 

edzésre és a hétvégi meccsekre járáshoz édesapukám, illetve édesanyukám személygépjárműjét 

használtam. Ezért az edzőteremre megpályázott pénzt átcsoportosítottam az üzemanyag 

költségekhez. 

Még egyszer köszönöm ezt a nagy lehetőséget, enélkül nem biztos, hogy ilyen hamar 

épültem volna fel. 

 

Biatorbágy, 2021. 03. 01. Farkas Bálint 



Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Alulírott Fasching Máté ezúton megköszönöm az „Ifjúsági Tehetséggondozási Alap” 
pályázatán megnyert támogatást. 

A támogatás összegét sportruházatra, egyesületi díjra és utazási költségre használtam fel. 

Ruházat 51.400.- 
Ruházat 30.470.- 
Tagsági díj 49.000.- 
Utazási költség 88.607.- 

 

Biatorbágy, 2021. május 22. 

                                                                             ……………………………………. 

 

Szakmai Értékelés 

Támogatott: Fasching Máté 

Lakcím: 2051 Biatorbágy Viadukt u. 7 

Szül. ideje és helye: Budapest, 2004.09.10 

 

Értékelés: 

Fasching Máté 2020. augusztusában a Pátyi Sportegyesület U17 korosztályában kezdte meg a 
felkészülési időszakot. 

A szeptember 1-vel induló Pest megyei II. osztályú bajnokság Nyugati csoportjában vett részt. 

Az edzéseken folyamatosan részt vett, közel 100%-os edzés látogatást produkált. 

A meccseken sok pozícióban játszott, majd a belső védő szerepben lett állandó kezdő. Játéka 
magabiztos, támogató, és felelősségteljes. Sajnálatosan a COVID helyzet miatt sok meccs 
elmaradt. 

2020 Novemberétől edzői javaslatra a pátyi felnőtt csapat edzéseit kezdte látogatni, ahol 
sikeresen beilleszkedett, tudása és erőnléte folyamatosan fejlődött. A tavaszi bajnokságban 
játék lehetőségeket kapott a felnőtt csapat meccsein, ahol igazolta az edzői elvárásokat. 

A tavaszi bajnokságokat úgy fejezi be, hogy az U17 korosztályban folyamatosan részt vesz a 
meccseken, teljes játékidőben dolgozza végig azokat. A felnőtt csapatban pedig csereként 
játszik átlag egy félidőt. 

Eredmények: 

Az U17 korosztályban a Pest megyei II. osztály Nyugati csoportjában első helyen végeznek. 

Páty, 2021. május 25. 



 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 

A tavalyi szezonhoz hasonlóan sajnos a vírus miatt a versenyek idén sem voltak 

megtartva, viszont a Biatorbágyi Önkormányzat támogatása, és a magas színvonalú 

edzéseknek köszönhetően meglepően gyorsan tudtam fejlődni és lépést tartani az 

ellenfeleimmel. 

   Eddig egy verseny volt idén, amin sajnálatos módon, habár megnyertem az első 

meccset, egy nagyobb ütés hatására nem tudtam a továbbiakban 100%-ot nyújtani, 

így az elődöntőben estem ki, majd a bronzmeccsen az első pontom után az ellenfelem 

fordítani tudott, így csak az 5. helyezést tudtam elérni. 

   A támogatásnak köszönhetően viszont a felkészülés rendkívül jól ment idén, sok 

edzőtáboron tudtunk részt venni, melyeket nem biztos, hogy megengedhettünk volna 

magunknak. Télen Erdélyben, majd most tavasszal Szarvason és Bátaszéken tudtuk 

magunkat más ellenfelek ellen is kipróbálni edzőtábor keretein belül. A felkészítő 

táborok mellett az edzésterv is változott, az edzésszám növekedett és az 

állóképességünk fejlesztése érdekében heti kétszer crossfit edzésekre járunk és a 

karate edzések végén is sokszor erősítéssel zárjuk az edzést. A fejlődés mellett 

csapatépítés szempontjából is fontos volt, hogy részt vehessünk ezeken. 

   Úgy érzem felkészülten mehetek és jó esélyekkel a május végén megrendezésre 

kerülő Magyar Bajnokságra. Ezen kívül júniusban Szlovákiába megyünk versenyre és 

a szezon legfontosabb versenyére júliusban egy hetes helyszíni edzőtábor után 

mérettetjük meg magunkat. Az edzőtáborra híres karatékák tartanak edzéseket és 

külföldi ellenfelekkel készülhetünk fel. 



  Rendkívül köszönöm a Biatorbágyi Önkormányzat nagylelkű támogatását, mivel nem 

biztos, hogy ilyen felkészülten és készen állnék a szezon végén hátralévő egy- két 

versenyre. 

 

 Köszönettel:  

    Geréd-Király Péter 



Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Ebben a szezonban a versenyek mellett a Biatorbágyi Önkormányzat nagylelkű 

pályázatán elnyert összegnek köszönhetően a megfelelő felkészülésem is megvolt sok nagyon 

hasznos edzőtábor formájában. Rengeteget tanultam, és nagyon rohamosan fejlődött a 

teljesítményem is. 

Az idei év az előzőhöz hasonlóan, a vírushelyzet miatt sajnos nem volt zökkenőmentes, viszont 

szerencsére Egri Tamás (a Vasas Karate szakosztály főedzője) jól tudott alkalmazkodni a 

helyzethez, ezáltal tudta segíteni a korlátozott számú versenyekre a felkészülésünket. Idén 

sajnos csak egy nemzetközi versenyen sikerült részt vennem, viszont a saját U21-es 

korosztályom helyett csak felnőtt kategóriában mérettettem meg magam. Itt sikerült 2. 

helyezést elérnem, a döntőben egy nálam 10 évvel idősebb, és sikeresebb versenyző tudott csak 

pontot szerezni rajtam.  

  A versenyeken való felkészülésemet nagyban segítették azok a néhány napos táborok, ahol 

más clubbok versenyzőivel “barátságos mérkőzésekre” került sor a tábor keretein belül. Ez 

azért volt hasznos a számomra, mivel sok esetben azokkal a versenyzőkkel kerültem össze, 

akik a versenyeken is ellenfeleim lehetnek. Ilyen táborok közül szinte az összesen sikerült részt 

vennem, ezek jelentős része a Vasas Karate termében zajlott, viszont voltam 3 napot Szarvason 

is, és egy hetet Erdélyben.      

  Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy hálásan megköszönjem a Biatorbágyi 

Önkormányzat nagylelkű támogatását, mivel ha nem támogattak volna céljaim elérésében, 

akkor a fejlődésem is kevésbé lenne látványos. Idén még egy verseny lenne kilátásban, ahol 

szokásosan igyekszem a legjobb formámat nyújtani, ez pedig a május utolsó hétvégéjén 

megrendezésre kerülő Magyar Bajnokság lesz. Véleményem szerint az éves felkészülésemnek 

köszönhetően, esélyem van egy dobogós hely megszerzésére.  

  Nyáron kerül megrendezésre az övvizsga is, ahol a jelenlegi barna övem helyett egy fekete 

övért szeretnék vizsgázni, ami megint sok erőfeszítéssel jár majd. Viszont ez az első évem mint 



egyetemista, így sajnos nem tudom minden időm a sportnak szentelni, emellett a COVID miatt 

ez amúgy se lett volna lehetséges. 

Ezúton szeretném megköszönni még egyszer a Biatorbágyi Önkormányzat nagylelkű 

támogatását. Az Önök segítsége nélkül nem tudtam volna önerőből megvalósítani ezt a sok 

sikeres eredményt. 

 

Köszönettel: 

 

Geréd- Király Tamás 

 

 



Kedves Tamás, 

Csatoltan küldöm Nóri pályázatára vonatkozó elszámolást. 

A csatolt számla az elmúlt év októberétől Nóri edzés idejének a bővítésére volt fordítva. Az összegből 
a heti 2-3 óra edzés 4-5 órára növekedett. Ez vonatkozik erőnléti, egyéni és csoportos edzésekre is. 

Ennek eredményeképpen Nóri már indul a felnőtt női, hazai mezőnyben is, ahol tavaly a 10. Helyen 
végzett, a Budaörsi Labda Egylet igazolt versenyzőjeként, felnőtt csapatversenyeken is megméretteti 
magát C kategórában, ahol vegyes összetételű felnőtt csapatokkal játszanak szép eredményekkel. 

Igaz, nemzetközi versenyek ebben az évben a COVID miatt nem voltak és már nem is lesznek sajnos, 
de reméljük, hogy a befektett munka meghozza az eredményt és Nóri megfelelően fejlődött a 
mezőnyhöz képest. Talán 2022 januárjában fog már tudni indulni külföldön is, reményeink szerint a 
British Junior Open versenyen, ami a legmagasabb szintű junior verseny a világon. 

Legutolsó eredménye: 1. Helyezett U17(! 13 évesen) kategória lány Országos Bajnokság (Budapest 
2021. 05. 15) 

 Nagyon köszönjük a támogatást Biatorbágy Város Önkormányzatának. 
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