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ELŐTERJESZTÉS 

A 2021. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról II. 

 

A biatorbágyi ifjúság részére kiírt pályázatokon a második fordulóban 12 pályázat került 

támogatásra 2021.évben. Ezeknek a pályázatoknak a szerződésekben rögzített elszámolási 

határideje 2022. augusztus 31. volt, 10 pályázó készítette el beszámolóját. Az őszi második 

fordulós pályázatok közül két pályázó már tavasszal beadta elszámolását, hogy tudjon indulni az 

új 2022. évi pályázati kiíráson. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 162/2022. 

(V. 26.) határozatával beszámolójukat már elfogadta, jelen beszámoló elszámolásukat nem 

tartalmazza. Továbbá kettő pályázónak még nem került elfogadásra a pályázati elszámolása, 

akik a 2021. évi tavaszi körben nyújtottak be pályázatot és a pályázati felhívás, illetve támogatási 

szerződés alapján az elszámolási határidő 2022. május 31-e volt.  

A Nyakaskő Ifjúsági Egyesületnek Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2022.(I. 27.) határozata alapján pályázati elszámolási határideje 2022. szeptember 30. került 

meghatározásra, így beszámolójuk elfogadása is ennek az előterjesztésnek a része. 

Az előterjesztés mellékletében találhatóak a szakmai beszámolók anyagai és egy táblázat az 

odaítélt összegről, és a beérkezett beszámolókról. 

A 2022. évben a kiírás mellékletét képezi egy beszámolást segítő adatlap, így a jövőben 

egységes szerkezetű beszámolókat fog tudni tárgyalni a testület. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2021. évi ifjúsági pályázatok 

elszámolásáról szóló szakmai beszámolókat! 

Biatorbágy, 2022. szeptember 13.  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
  



 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2022. (IX. 29.) határozata 

A 2021. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról II.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi ifjúsági 

pályázatok elszámolásáról szóló előterjesztést, és elfogadja a beérkezett pályázati 

beszámolókat. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet 
 

 
 



 

 

 név elnyert támogatás 2021 elszámolás, beszámoló 

1 Vörös Zsófia (ITA-sport) 100 000 Ft rendben, rendben 

2 Geréd- Király Péter (ITA- sport) 300 000 Ft rendben, rendben 

3 Geréd- Király Tamás (ITA- sport) 300 000 Ft rendben, rendben 

4 Mahringer Márton (ITA- sport) 300 000 Ft rendben, rendben 

5 Hullé Levente (ITA- sport) 300 000 Ft rendben, rendben 

6 Horváth- Dömcsök Anna (ITA- sport) 300 000 Ft rendben, rendben 

7 Horváth- Dömcsök Emma (ITA- sport) 300.000 Ft rendben, rendben 

8 Dervalics Lilla (ITA- sport) 300 000 Ft rendben, rendben 

9 Kovács Rita (ITA- sport) 300 000 Ft rendben, rendben 

10 Lukács Lilliána Veronika (ITA- 
művészet) 

100 000 Ft  rendben, rendben 

11 Jung Diána (ITA-művészet) 220 000 Ft 97.900 Ft elszámolva a 

maradékot vissza 

utalták, rendben 

12 Biatorbágyi Fúvós Kisparti Zenekar 440 000 Ft visszautalják a teljes 

támogatási összeget 

13 Nyakaskő Ifjúsági Egyesület  rendben, rendben 



2. számú melléklet Vörös Zsófia

számla sorszáma cég neve, partner számla összege felhasználási terület
SZA03490/2021 LV International Kft. 3960 Sportfelszerelés (póló)
2150604492 Sanasport HU 37231 Sportfelszerelés (edzőcipő)
VF-2021-32 Viaduktfitt 1302 Konditerem használat
A24700073/0487/00012 Decathlon Budaörs 11990 Sportfelszerelés (táska)
A07800225/1590/00020 Varga és Társa Kft. 4996 Üzemanyag 
ANDI-2021-10 ANDI Fitness Center Kft. 2200 Konditerem használat
AYHU-21-1899874 About You 5390 Sportfelszerelés (póló)
ABS-2021-169 Andromédia Budaörs Sportcentrum Kft. 1700 Konditerem használat
ANDI-2021-29 ANDI Fitness Center Kft. 1200 Konditerem használat
A07600006/1770/00009 Nike Retail Premier Outlet 27465 Sportfelszerelés (pulóver, nadrág, csuklószorító, edzőpóló
ANDI-2021-14 ANDI Fitness Center Kft. 2200 Konditerem használat
FVATZ/16290/11/2021/MOD-HU MODIVO 6580 Sportfelszerelés (póló)
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Biatorbágy, 2022      .    07      .   17 aláírás: Vörös Zsófia

Számla összesítő

Összesen:

Oldal 1



2. számú melléklet Vörös Zsófia

    ó)

Oldal 2



Ifjúsági pályázat támogatás elszámolási adatlap 
 

1, A támogatott pályázati program bemutatása, a kapott támogatás 
felhasználásának bemutatása max. 1 oldalban. 
 
A kapott 100,000 Forintot legfőképpen sportfelszerelésre, és a konditerem 
belépőjének kifizetésére használtam. Az idényem elejét a Komárom felnőtt 
csapatában kezdtem, ám a nagy távolság és egyes nézeteltérések miatt évközben 
csapatot váltottam, így onnantól kezdve már nem nagyon jártam konditerembe. A 
Kistext felnőtt csapatába igazoltam, ahol sokkal több játéklehetőséget kaptam. Itt 
nem kaptam fizetést, úgyhogy duplán jól jött a támogatás. 
A támogatásnak köszönhetően fel tudtam tölteni az edző-ruhatáramat. Nagyon sok 
pólóm a rendszeres használattól kikopott vagy kilyukadt. Ezeket ki tudtam dobni, és 
tudtam újat hordani. Ráadásul az előző egyesületeim logóival ellátott pólókban nem 
edzhetünk egy másik csapatnál.  
Új edzőcipőt is tudtam venni, aminek külön nagyon örültem, mert az előzőt kint és 
bent is egyaránt használtam, így az hamar elhasználódott.  Most van egy a terembe, 
és van egy a kinti futáshoz, sportoláshoz. 
Nagyon jó érzés volt, hogy nem kellett pénzt kérni a szüleimtől például a 
konditeremhez. Jól esett kicsit önállósodni, mivel nincs állandó keresetem az 
egyetem mellett, ezért a szüleimet terhelte volna mindez. Nagyon hálás vagyok ennek 
a pályázatnak. 



2, Nyilatkozat, hogy a támogatást a kért célokra, a kért tételekre fordította a pályázó. 
 
Alulírott ……Vörös Zsófia…… nyilatkozom, hogy a 2021-ben elnyert 
……100.000…….. Ft összegű Önkormányzati támogatást a pályázatban megjelölt 
célokra, s az abban kifejtett tételekre fordította az egyesület. 
 
 
 
Biatorbágy 2022… év. 07..hó…17..nap 
 
 
       ………Vörös Zsófia…………. 
 
         aláírás 



 
3, Számla összesítő kitöltése.(külön melléklet) 





























































Pályázati beszámoló 

A pályázatnak köszönhetően sok tervemet meg tudtam valósítani. Az 

ezközökre kapott pénzből olyan művészeti kellékeket tudtam venni, amiket 

eddig nem engedhettem meg magamnak. (Pl.: Caran d’Ache Luminance 

színesceruza készlet.) Emellett pedig olyan termékeket is beszereztem, amiket 

már régóta ki szerettem volna próbálni. Különböző papírfajtákból is 

válogathattam, amik kipróbálásával sokat fejlődött a rajztudásom.  

Részt vettem egy országos pályázaton, 

amin egy színesceruzával készített 

munkám különdíjat nyert. Az itt látható 

öt nagyvadas rajzzal indultam. 

Az egyik akrilfestményem, pedig a 

vadászati világkiállításra is kikerült. (Ez a 

munka sajnos már nincs a 

tulajdonomban). 

Többnyire a színesceruzákat helyeztem 

előnybe, belekezdtem egy sorozatba, 

aminek a címe: A történelem lovai. A 

történelemben nagy eredményeket elérő 

lovakról készítettem 3-3 képből álló 

rajzot. Eddig két munkám van benne. 

(Valegro és Hickstead) Emellett két 

madár rajzot is készítettem, az egyik egy 

40x50 cm-es papagáj a másik pedig egy fekete lapra készült gyöngybagoly. 



 

A vízfestékekkel való munka sem maradt el, a festékek által elérhető 

technikákat próbátam magamévá tenni. 

 

Sajnos a covid ismét fellángolt, így 

az önálló szervezésű kiállítást nem 

tudtam megvalósítani a 

körülmények bizonytalansága 

miatt. Viszont, sikerült a 

faluházban ajándékba kapott 

kiállítást leszervezni, aminek 2022. 

szeptember 3-án lesz a 

megnyitója. 

 



Számlát kiadó cég neve Számlaszám Eszköz Számla értéke

Tremalzo Kft. TRE-2021-710  Designceruza 76-os készlet 72 695 Ft

Fair Play Bt. 2021/01728

Aquarell lap,
Sszínes, fekete tus
Ecset szintetikus,

Zselés toll,
Rostiron

3 330 Ft

Fair Play Bt. 2021/01978 Papír 2 895 Ft

Fair Play Bt. 2021/02830

Fotókarton
Akrilfesték

Akvarell művészfesték
Radírceruza

Grafitceruzák

10 675 Ft

Fair Play Bt. 2021/02022 Képkeret 4 430 Ft

Fair Play Bt. 2021/01782 Papír
Akvarell tinta

3 875 Ft

Összesen: 97 900 Ft

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Ifjúsági pályázat "Művészetet útján" című projekt számla összeítő
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