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ELŐTERJESZTÉS 

Az Ifjúság támogatásának lehetőségeiről Kiemelt civil szervezetek támogatásáról 

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.Az idei évben a covid 19 járványhelyzetre való tekintettel a civil 

szervezetek támogatására minden évben meghirdetett pályázat nem került kiírásra. Ezért 

megkértük a 3 kiemelt civil szervezetünket, hogy pályázati anyagukat készítsék el, és azokat 

külön kérelemként fogjuk az idei évben elbírálni, hogy biztonságos működésüket támogatni 

tudjuk. A kiemelt civil szervezeteink a település közbiztonságát, veszélyhelyzetek 

megoldását, kezelését segítik, ezért tartjuk fontosnak a támogatásukat (Biatorbágyi Polgárőr 

és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület). A közbiztonság 

mellett a település sportéletének támogatása az egészség megőrzés, és a sok fiatalnak 

nyújtott versenysport fontossága miatt a Viadukt SE támogatására kerül most sor. A 

támogatást külön kérelemként a már megszokott formai követelmények szerint tárgyaljuk, és 

ugyan úgy a civil támogatási keret szolgálja a fedezetüket.  

Kérem a Tisztelt Képviselő- testület tagjait álláspontjuk kialakítására a kKiemelt civil 
szervezetek támogatásáról szóló előterjesztésről.. 

 

 

 

Biatorbágy, 2021. március 0211. 

 

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

Megjegyzés [h2]: miért ez a 3? 

Megjegyzés [e3]:  

Megjegyzés [e4]:  

Formázott: Sorkizárt
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Polgármesterének  

../2021. (…….) határozata 

Kiemelt civil szervezetek támogatásárólAz 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 kKiemelt civil 

szervezetek támogatásáról ifjúság támogatási lehetőségekről az alábbi döntést hozom: 

 

 

1. Biatorbágy Város ÖnkormányzataA z egyedi elbírálást igénylő, kiemelt társadalmi 
szervezetek részére az alábbiak szerint nyújt támogatást 2021-ben: 

Szervezet neve Támogatás Összege 

Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 

9.000.000 Ft 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 10.000.000 Ft 

Viadukt Sportegyesület Biatorbágy 18.500.000 Ft 

összesen: 37.500.000 Ft 

 

 

  

2. település ifjúságának támogatására Ifjúsági Tehetséggondozási Alap, Ifjúsági 
Közösségépítő Alap, Felsőfokú Tudományos Dolgozatok Támogatása, és Egyéb 
nem iskolai végzettségek címmel pályázatot hirdetekA.  támogatás keretében 
elnyert pénzösszeg átutalása, kifizetése egy részletben, 2021. április 30-ig 
történik. 

1.  

2. A pályázati kiírások megjelentetéséről gondoskodom. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabineti Iroda, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 

Formázott:  Nincs felsorolás vagy
számozás

Formázott:  Nincs felsorolás vagy
számozás
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        Tarjáni István 
         polgármester 
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