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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról 
(átruházott) 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. melléklete alapján a Pénzügyi, és 
Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben dönt a nem biatorbágyi székhelyű 
szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatási kérelmeiről. 
Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) 
számú önkormányzati rendelete a támogatási kérelmeket az alábbi eljárási rendben 
szabályozza: 

(13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit 
egységesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti márciusi és 
októberi ülésén tárgyalja. 

A bizottság októberi ülésére az Autentika Művészeti Alapítvány mellékelt támogatási 
igénye érkezett. Az alapítvány Bethlen István miniszterelnöki életművéről szóló nyolc 
részes dokumentumfilm-sorozat elkészítésére vállalkozik a fiatalok megszólítása, az 
ismeretterjesztés és a nemzeti öntudat erősítése céljából. 
 
A támogatás három fokozatú: 
 
Arany: 1.000.000 Ft-os, amelyért a videó végén hanggal és kiírással megköszönik a 
támogatást 
 
Ezüst: 500.000 Ft-os, amelyért a támogató logóját tüntetik fel minden epizód végén, 
illetve külön posztban Facebook és Instagram oldalon 
 
Bronz:100.000 Ft-os, amelyért a támogató logója minden epizód végén 
feltüntetésre kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a támogatási kérelemről. 
 
 
Biatorbágy, 2021. október 14. 
 

                                                                                            Tarjáni István s.k. 
        polgármester 

 
 

 
 

„A1” határozati javaslat 



 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 

…/2021. (X.28.) határozata 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. mellékletének „átruházott 
hatáskörök” 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megtárgyalta a nem 
biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
: 

1. hozzájárul az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány által Bethlen Istvánról 
készítendő animációs dokumentumfilm-sorozat elkészítéséhez arany 
fokozatú 1.000.000 Ft-os forint támogatás összegben, 

2. a támogatás fedezetét a költségvetés általános tartalékkeret során javasolja 
biztosítani, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a 
Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

„A2” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 

…/2021. (X. 28.) határozata 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. mellékletének „átruházott 
hatáskörök” 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megtárgyalta a nem 
biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
: 

1. hozzájárul az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány által Bethlen Istvánról 
készítendő animációs dokumentumfilm-sorozat elkészítéséhez ezüst 
fokozatú 500.000 Ft-os  forint támogatás összegben, 



 

2. a támogatás fedezetét a költségvetés   általános tartalékkeret során 
javasolja biztosítani, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a 
Jegyzőt az ellenjegyzésre 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 
 
 

„A3” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 

…/2021. (X. 28.) határozata 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. mellékletének „átruházott 
hatáskörök” 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megtárgyalta a nem 
biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. hozzájárul az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány által Bethlen Istvánról 
készítendő animációs dokumentumfilm-sorozat elkészítéséhez ezüst 
fokozatú 100.000 Ft-os forint támogatás összegben, 

2. a támogatás fedezetét a költségvetés   általános tartalékkeret során 
javasolja biztosítani, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a 
Jegyzőt az ellenjegyzésre 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
_________________________________________________________________ 
 

„A4” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 

…/2021. (X. 28.) határozata 

Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 



 

3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. mellékletének „átruházott 
hatáskörök” 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megtárgyalta a nem 
biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány Bethlen Istvánról készítendő 
animációs dokumentumfilm-sorozat elkészítésére vonatkozó támogatási 
kérelmet nem támogatja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Autentika Művészeti Műhely Alapítvány 

Levelezési cím: 1013 Budapest, Attila út 65., V. em. 40. 
Tel.: +36207700890, E-mail: info@autentika.hu 

adószám: 78965412113 
bankszámlaszám: 50453214-10002065 

 

Támogassa Ön is a Bethlen István miniszterelnökről készülő  

animációs dokumentumfilm-sorozatot! 

 
Ismeretterjesztés fiataloknak az online térben 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány nyolc rövid epizódból álló animációs 

dokumentumfilm-sorozatot készít Bethlen István miniszterelnök életművéről. Ahhoz azonban, 

hogy a sorozatot el tudjuk készíteni, segítségre van szükségünk, ezért fordulunk Önhöz, kérve, 

hogy legyen arany, ezüst vagy bronz fokozatú támogatónk. 

 

Alapítványunkat 2020-ban jegyezték be, első animációs sorozatunk Trianon 10 oka címmel már 

abban az évben megjelent a Trianon100 kvízapplikációval együtt, 2021 márciusában pedig 

megjelent második sorozatunk Hunyadi címmel. Egy történelmi traumánkat, valamint múltunk 

egyik kimagasló alakját igyekeztünk közelebb hozni az emberekhez.  

 

Sorozataink komoly sikert értek el, számos sajtómegjelenéssel és elismeréssel 

büszkélkedhetnek, a Hunyadi c. alkotásunk alig több mint egy hónap alatt 130 ezres 

megtekintésre tett szert. Ezeknek az eredményeknek örülve szeretnénk újabb animációs 

sorozatokat készíteni. Alapítványunk célja ezáltal a fiatalok megszólítása, az ismeretterjesztés 

és a nemzeti öntudat erősítése. 

 

Következő projektünk főszereplője Bethlen István, akit 100 évvel ezelőtt, 1921-ben neveztek 

ki hazánk miniszterelnökének. Úgy gondoljuk, hogy Bethlen István, mint a nemzeti újrakezdés 

megtestesítője, több szempontból is példa a ma felnövekvő generációk számára.  

 

Rendkívül nehéz helyzetben vette át az országot, – egy vesztes világháborút és Trianont 

követően – mégis a miniszterelnöksége alatti tíz esztendőben nemhogy kilábalt a válságból 

Magyarország, hanem fejlődő pályára állt. Komoly felemelkedést jelentett kormányzása, 

jelentősen nőtt az emberek életszínvonala, és több területen, mint például az oktatásban 

példátlan előre lépést ért el. Mindemellett hazánkat ismét európai tényezővé emelte, politikáját 

a nagyhatalmak is elismerték. Miniszterelnökségét követően is meghatározó alakja maradt a 

hazai közéletnek, ekkori szerepvállalása úgyszintén példaadó: egyformán elutasította a náci 

Németország politikáját, a zsidók jogfosztását, valamint a kommunista Szovjetunió módszereit 

és a vörösterrort. 

 

A Hunyadi c. sorozatunkhoz hasonlóan ezúttal nyolc néhány perces epizódban szeretnénk 

feldolgozni témánkat, hogy továbbra is mindenki számára könnyen és gyorsan fogyasztható 

legyen egy-egy rész, ugyanakkor ezalatt sok érdekesség, információ jusson el a közönséghez. 

A narrációt ismét a népszerű színművész, Csőre Gábor vállalta el, viszont az animáció mellett 

ezúttal szeretnénk archív videó- és képfelvételek felhasználásával még érdekesebbé tenni 

mailto:info@autentika.hu


 

Autentika Művészeti Műhely Alapítvány 

Levelezési cím: 1013 Budapest, Attila út 65., V. em. 40. 
Tel.: +36207700890, E-mail: info@autentika.hu 

adószám: 78965412113 
bankszámlaszám: 50453214-10002065 

 

sorozatunkat. 

 

Egyre több tapasztalat és visszajelzés mutatja azt, hogy a néhány perces hosszúságú, látványos 

megjelenésű és történetmesélős stílusú videók utat találnak a fiatalabb generációkhoz. Erre 

pedig óriási szükség lenne, hiszen egyre nehezebb megszólítani a tizen- és huszonéves 

korosztályokat. Márpedig az egészséges nemzeti öntudat és műveltség kialakulásához 

feltétlenül szükséges, hogy mindenki megismerhesse egy olyan államférfi életművét, mint 

Bethlen István. Ezen sorozatunk különösen hiánypótló lenne, hiszen a húszas évek 

miniszterelnökéről alig találni mozgóképes alkotást az online térben.  

 

Úgy gondoljuk, hogy az az ember, aki Trianon után fel tudta emelni nemzetét, feltétlenül 

megérdemli, hogy megismertessük a közönséggel, és népszerűsítsük tevékenységét. Biztosak 

vagyunk benne, hogyha lehetőséget kapunk elkészíteni sorozatunkat Bethlen István életéről, 

akkor azt az eddigieknél is több emberhez tudjuk eljuttatni, hiszen a Hunyadi c. sorozatunk is 

hamar túlszárnyalta a korábban megjelent Trianon 10 oka c. sorozatunk nézettségét. 

 

Bizalommal fordulunk most Önhöz, és kérjük, támogassa a sorozatunk elkészüléséhez 

feltétlenül szükséges grafikusi, vágói, narrátori és hangmérnöki munka díjazását. 

 

Nagyon bízunk benne, hogy projektünket támogatandónak találja, és segíteni tud bennünket 

abban, hogy népszerűsítsük Magyarország történelmének kimagasló alakjait a fiatalok körében! 

 

 

 

 

 

Märle Tamás 

         alapítványi elnök 

 

 

 

A támogatásról 

 
 

Támogatói fokozat Támogatási összeg Hálánk jele 

Arany 1 000 000 Ft Videóink végén hanggal és 

kiírással megköszönjük 

támogatását. 

Ezüst 500 000 Ft Feltüntetjük logóját minden 

epizód végén, illetve külön 

posztban Facebook és 

Instagram oldalunkon. 

Bronz 100 000 Ft Feltüntetjük logóját minden 

epizód végén. 
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Autentika Művészeti Műhely Alapítvány 
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Tel.: +36207700890, E-mail: info@autentika.hu 

adószám: 78965412113 
bankszámlaszám: 50453214-10002065 

 

 

 

Referencia 
 

 

Hunyadi c. sorozatunk: https://bit.ly/3fYEqJk 

 

Megvalósult a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt., a Szerencsejáték Zrt. és Zalaegerszeg MJV önkormányzatának 

támogatásából. 

 

• Cikk rólunk az Indexen: https://bit.ly/2RdJsJE 

• Interjú az M5 Librettó c. műsorában: https://bit.ly/2S3uS7I 

• Interjú a Pesti Srácoknak: https://bit.ly/2RalDCl 

• Cikkünk a Szabad Földben: https://bit.ly/3wIZXwn 

• Interjú az Erdélyi Magyar Televízióban: https://bit.ly/3uCKbSb 

 

 

Trianon 10 oka c. sorozatunk: https://bit.ly/3i7RFtK 

 

 

• Interjú a Mandineren: https://bit.ly/3wEtjvQ 

• Cikk rólunk az Origón: https://bit.ly/3vE3Suk 

• Cikk rólunk a Magyar Hírlapban: https://bit.ly/2R7UMa0 

• Cikk rólunk a Felvidek.ma oldalán: https://bit.ly/2S0WJW7 

 

 

Trianon100 kvízapplikációnk: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autentika.trianonquiz 

 

 

 

 

Oldalaink: 

 

• https://www.facebook.com/autentikamm 

• https://www.instagram.com/autentika.mm/ 
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