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Előterjesztés 
 

Az ifjúságpolitikai koncepció cselekvési tervének elfogadásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Az Ifjúsági koncepció első két éves cselekvési tervének 
ideje lejárt, annak megvalósulásáról az előterjesztés mellékletében tájékozódhatnak. 
Most a következő két évre vonatkozó tervet kell elfogadnia a Képviselő-testületnek. 
Az előterjesztés mellékletében található a 2018-2019-es évre elkészült cselekvési 
terv.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az abban foglaltakat, s fogadja el 
az ifjúsági koncepció cselekvési tervét. 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. március 29. 
 
 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
Előkészítésben résztvevők:  
Összeállította: Tóth Tamás ifjúsági koordinátor 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (III. 29.) határozata 

 
 

Az ifjúságpolitikai koncepció cselekvési tervének elfogadásáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadta a Biatorbágy Város Önkormányzatának 
ifjúságpolitikai koncepciójának második 2 éves cselekvési tervét. 
 
(A cselekvési terv a határozat mellékletét képezi.)  
 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: ifjúsági koordinátor 
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BIATORBÁGYI IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 
2 0 1 8  –  2 0 1 9  

CÉL AKTIVITÁS, TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLET FELELŐS HATÁRI
DŐ 

Közlekedés 

Helyi közlekedési fejlesztése 

Helyi közlekedés fejlesztésének vizsgálata, a 
reggeli iskolai tömeg enyhítésére, legalább az 
iskola kezdési és iskola végi időpontban, helyi 
járat beindítása torbágyról-biára s vissza. 

 Önkormányzat 2019 

 Közösségi közlekedés idejének 
kiszélesítése (Volánbusz, Vonat).  

Megvalósítás, egyik járat beindítása hajnali 2 
órakor. 

Tárgyalások alapján, költség 
biztosítása a  költségvetésből. Önkormányzat 2018. 

Hely 
Hely kialakításának tervezése, 
megvalósítása 

A kijelölt helyre a tervek elkészítése, és a ház 
kialakítása. Költségvetés terhére 

Ifjúsági 
referens, 
önkormányzat 

2019.  

 

 
Célirányos kutatás: Milyen helyet szeretnek a 
fiatalok? Az információk alapján javaslattétel 
készítése, a tervezéssel párhuzamosan.  

Együttműködésben az ifj. 
szervezetekkel. Kutatás.  

Ifjúsági 
referens. 2019. 

 

 (Be)vonzó! pályázatot az ifjúsági ház tervezésére 
formálni. 

Fiatalok bevonzása, ami a lényege 
is a pályázatnak. 

Ifjúsági referens, 
fiatalok 2018. 

    

 

Ifjúsági tér nyitvatartás bővítése A Ped. Szakszolgálat kiköltöztetése, eü. vagy 
iskolai helyszínre.  

Önkormányzat, 
iskolák, eü 
intézmények. 

2018. 

    

 

 Az ifjúsági közösségi tér eszközparkjának 
fejlesztése.  önkormányzat 2019 
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 Ifjúsági közösségi tér megismertetése a 
fiatalokkal iskolával közös program keretében.  Cssk, iskola 2018- 

2019 

    

Drog, alkohol 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
létrehozása, drog prevenció 
(KEF) 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
életre hívása, működtetése. 

Oktatás, egészségügy, 
egyházak, rendőrség 
delegáltjai a tagjai. Kialakítja 
saját működési rendjét. 
Forrás pályázat. 

Ifjúsági 
referens. 
Résztvevő 
szervezetek 
irányítói, 
vezetői. 

2018.  

 

 

Élettel tölteni meg a fórumot, generálni a 
folyamatokat. Megkeresni működő 
projekteket, kapcsolatokat építeni. Kortárs 
segítők felkutatása, velük kapcsolat 
kiépítése. 

Bűnmegelőzési csoport, 
meglévő programok 
bevonása, használata. Forrás 
biztosítása a költségvetésből 
és pályázat útján. 1.000.000 Ft 
2019-től. 

KEF 2018- 
2019. 

 

 Prevenciós előadás sorozat támogatása az 
iskolában, annak működtetése.  CSSK, 

önkormányzat 
2018- 
2019. 

 

 Drogkoncepció készítése, KEF 
bevonásával. Pályázati forrás KEF 2019. 

Szabadidő, 
sport 

Szórakozás, szabadidő eltöltés Új ingyenes grund sportolási lehetőségek 
fejlesztése. Játszótér, kosár, foci. 

Településen, pályázati és saját 
forrás biztosítása a kialakítandó 
pályáknak. 2MFt. 

önkormányzat 2018- 
2019.  

 

 Évente egy alkalommal ifjúsági nap (pl. 
ETNA) megrendezése. 

Pályázat útján, a korosztály 
megmozgatásával, érdekeltté 
tételével.  
500eFt. 

Ifjúsági 
referens.  2018-19. 
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Testvérvárosi napok keretén belül 
megrendezésre kerülő ifinap szervezésébe 
az ifjúság bevonása. 

 JFMK, 
ifj.referens 2019. 

 

 

Ifjúsági programok, események, táborok 
összegyűjtése, s folyamatos bővítése a 
listának. 
Nyilvánosságra hozatala. 

 Ifjúsági 
referens 

2018- 
2019 

Lakás, család 

Lakhatási koncepció előkészítése Helyi lakáspolitikai koncepció előkészítése, 
kiemelt figyelemmel az ifjúságra. 

Érintettek bevonása a 
folyamatba. 

Önkormányzat
. 

Középtá
v. 

 

 
Ifjúság- idős lakhatás- ellátás tervezet 
elővétele, s annak megtárgyalása, lehetőség 
kialakítása. 

 

Ifjúsági 
referens, CSSk, 
Idősügyi 
Tanács 

2018. 

 

 
Helyi támogatási formák bevezetése, szociális 
rendelet módosítása. ( gyermekszületés, első 
házasság) 

A rendelet módosítása 2018, 
beindítása 2019.  Önkormányzat 2019. 

Információ 

Az ifjúság helyi információhoz 
jutásának segítése. 

Ifjúsághoz vezető kommunikációs csatornák 
kiépítése. Facebook csoportok, események 
létrehozása, fejlesztése, karban tartása. 
Újságban rendszeres megjelenés, 
kommunikációs csatornák kiépítése( fórumok, 
meghallgatások) 

 Ifjúsági 
referens,  

2018- 
2019. 

 

Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 
A testvérvárosi kapcsolatok építésének 
fejlesztése, beindítása, a régi kapcsolatok 
feltámasztása, újak kiépítése. 

Közös pályázatok, egymás 
ifinapjának meglátogatása, 
vendégül látása a helyi 
fiataloknak. 

Ifjúsági 
referens 

2018- 
2019.. 
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Oktatás 

 Továbbtanulási expo tovább folytatása és 
fejlesztése.  Ifj. referens, 

JFMK 
2018- 
2019 

Munkahely, 
munka 

Munkavállalás, közösségi szolgálat Helyi cégekkel a továbbtanulási expohóz 
hasonlóan munka expo megtartása fiataloknak.  Önkormányzat 2018- 

2019 

Civil 
szervezetek Társadalmi szervezetek, egyházak 

megismerése 

A helyi szervezetekkel egyházakkal, a meglévő 
kapcsolatok bővítése, fiatalok irányába 
fejlesztési lehetőségek kijelölése. Fiatalok és 
civilek közelebb kerülésének segítése.  

 
Ifjúsági 
referens, 
Faluház 

2018- 
2019 

 

 
Célzott pályázat kiírása az ifjúsági korosztályra 
vonatkozó programokra, fejlesztésekre, civil 
szervezetek számára. 

Keretösszeg, összekapcsolva 
akár a támogatásokkal. 
(3.000.000 ft) 

Ifjúsági 
referens, 
Önkormányzat 

2019. 

 

 Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának további 
vizsgálata.  Ifj. Referens 2018 

 

 Ifjúsági Önkormányzat létrehozása.  Ifj referens, 
aktív fiatalok 2019 

Cselekvési terv 
felülvizsgálata A jelen cselekvési terv 

felülvizsgálata. 

Az ifjúsági referens vezetésével, a 
partnerszervezetek bevonásával a 
koncepcióban és a cselekvési tervben lévők 
felülvizsgálata, javaslat készítése a 2020-2021-
es évre, annak elfogadása. 

A 2020-es költségvetéshez 
kapcsolódóan. 

Ifjúsági 
referens 2018.jan. 
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A cselekvési terv végrehajtása során a felelősök a Koncepcióban lévő célokat mindenkor szem előtt tartják. A kapcsolódó egyéb tervek, koncepciók, rendeletek vegyék 
figyelembe az ifjúsági koncepcióban elfogadottakat. 
A 2017-es költségvetéshez kapcsolódóan tekinti át a testület a 2017-es terveket és erről akkor hoz döntést. 

a színnel jelzettek megvalósíthatók 3mill.Ft-ból  
Biatorbágy, 2016. 04. 14. 
zöld: megvalósult, sárga: részen vagy más formában megvalósult, piros: nem valósult meg 
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BIATORBÁGYI IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 
2 0 1 6  –  2 0 1 7  

CÉL AKTIVITÁS, TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLET FELELŐS HATÁRID  

Közlekedés Helyi közlekedési koncepció 
kialakítása   Önkormányzat 2017. 

 Közösségi közlekedés idejének 
kiszélesítése (Volánbusz, Vonat).  

Tárgyalás a szolgáltatókkal (Volánbusz, MÁV). 
Magán cégek megkeresése s tárgyalások 
indítása , előkészítése. 

 Önkormányzat 2016. 

 Éjszakai buszjárat elindítása A megfelelő céggel vagy szolgáltatóval a 
buszjárat elindítása.  Önkormányzat 2017. 

Hely 

Hely kialakításának tervezése, 
megvalósítása 

Az ifjúság számára önállóan használható hely 
létrehozásának előkészítése, tervezése. Egy 
közösségi tér, ifjúsági ház, ahol kulturált 
szórakozásra is van lehetősége az ifjúságnak. A 
számba vehető helyek felkutatása, feltárása, és 
a konkrét hely kiválasztása, kijelölése, 
tervezése. 

 Ifjúsági 
referens 2016.  

 

 
Célirányos kutatás: Milyen helyet szeretnek a 
fiatalok? Az információk alapján javaslattétel 
készítése. 

Együttműködésben az ifj. 
szervezetekkel. Kutatás.  

Ifjúsági 
referens. 2017. 

 
Az Egészségház működésének, a 
városban lévő eü. szolgáltatásoknak 
az áttekintése. 

Önkormányzat egészségpolitikai tervének 
megfelelően. 

Pedagógiai Szakszolgálat számára 
másik hely kialakítása, hogy a 
jelenlegit (Szabadság 8.) újra teljes 
heti nyitva tartásban tudják 
használni a fiatalok. 

Önkormányzat 2017. 

   

Drog, alkohol 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
létrehozása, drog prevenció 
(KEF) 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
életre hívása, működtetése. 

Oktatás, egészségügy, 
egyházak, rendőrség 
delegáltjai a tagjai. Kialakítja 
saját működési rendjét. 

Ifjúsági 
referens. 
Résztvevő 
szervezetek 
irányítói, 
vezetői. 

2016.  
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Élettel tölteni meg a fórumot, generálni a 
folyamatokat. Megkeresni működő 
projekteket, kapcsolatokat építeni. Kortárs 
segítők felkutatása, velük kapcsolat 
kiépítése. 

Bűnmegelőzési csoport, 
meglévő programok 
bevonása, használata. 

Ifjúsági 
referens ifjúság 
segítő, Iskolák, 
óvoda 

2016. 

 

 

Prevenciós előadások programok 
szervezése, tájékoztatás kiszélesítése, már 
óvodás korba eljuttatni az előadásokat a 
szülők számára. 
Egy drog prevenciós konferencia 
szervezése.  

A korosztály bevonása 
pályáztatással. 500. 000 Ft. 
Döntést ………….. Bizottság 
hozza. 

Ifjúsági 
referens, 
Faluház 

2016- 201  

 

 

A fiatalok gyülekező helyeinek feltárása. 
Mobil információs pont (lakókocsi) 
kialakítása, mozgatása a helyek közt. 
Tájékoztató anyagok, beszélgetési 
lehetőség. 

Pályázat keretében, 
önkéntesek, kortárs segítők, 
egyházak bevonásával. CSSK 

Ifjúsági 
referens, CSSK 
ifjúságsegtő 

2016- 201  

Szabadidő, 
sport 

Szórakozás, szabadidő eltöltés 
Színvonalas koncert a Faluházban, a tavaszi- 
nyári szezonban, ifjúsági korosztálynak 
célozva. 

A Faluház programtervében és 
költségvetésében évente, az 
ifjúsági naphoz kapcsolódóan. 
2MFt. 

Faluház. 2016.  

 

 Évente egy alkalommal ifjúsági nap (pl. 
ETNA) megrendezése. 

Pályázat útján, a korosztály 
megmozgatásával, érdekeltté 
tételével.  
500eFt. 

Ifjúsági 
referens. 
Nyertes 
pályázó/k. 

2016-17. 

 

 

Ifjúsági programok, események, táborok 
összegyűjtése, s folyamatos bővítése a 
listának. 
Nyilvánosságra hozatala. 

 Ifjúsági 
referens 2016- 201  

 

 A korosztályoknak szervezett táborok 
népszerűsítése, bővítése. 

A szervezők (pl. iskolák, 
szervezetek) összehangolt 
együttműködése kell. 
Pályázati forma használata. 

Ifjúsági 
referens 2016- 2017  
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Sportkoncepció  
A Sportkoncepció módosítása, ifjúsági 
korosztály érdekeinek figyelembe 
vételével. 

Helyi szervezetek, ifjúság 
bevonása.  

Önkormányz
at, Ifjúsági 
referens 

2016. 

 

Uszoda 
Szerződés a közeli uszodák valamelyikével (pl. 
Törökbálint, Herceghalom), a megközelítés 
megszervezése (pl. buszjárat biztosítása). 

Összehangolni a Közlekedési 
tervekkel, a meglévő 
úszásoktatás gyakorlatával.  

Önkormányzat 2017. 

Lakás, család 

Lakhatási koncepció előkészítése Helyi lakáspolitikai koncepció előkészítése, 
kiemelt figyelemmel az ifjúságra. 

Érintettek bevonása a 
folyamatba. 

Önkormányzat
. Középtáv. 

 

 
Ifjúság- idős lakhatás- ellátás tervezet 
átgondolása, elkészítése, Idősügyi Tanács 
bevonásával. 

 

Ifjúsági 
referens, CSSk, 
Idősügyi 
Tanács 

2016. 

 

 
Helyi támogatási formák átnézése, házasság, 
gyermekvállalás támogatása. (pl. először 
házasodóknak támogatás kidolgozása) 

 Önkormányzat 2016. 

 

 

Erkölcsi, családi életre nevelés programsorozat 
folytatása, illetve az oktatási intézményekben 
beindítása (összehangolva az Egészséges 
Biatorbágyért programmal) 

Pályázat keretében.  

Ifjúsági 
referens, 
CSSK, 
Faluház, Iskola 

2016. szep  

Információ 
Az ifjúság helyi információhoz 
jutásának segítése. 

Televízióadás, ifjúsági rovat, internetes 
fórumok indítása (Facebook, honlap), s annak 
frissítése, tartalommal megtöltése. Információ 
áramlás fenntartása. 

A korosztály ösztönzése írott-, 
hang-, képanyag készítésére. 
Pályázati forma használata. 
Honlap díja 150eFt  

Ifjúsági 
referens, Peron 2016.dec. 

 
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása A testvérvárosi kapcsolatok építésének 

előkészítése, feltérképezése.  Ifjúsági 
referens 2016. 
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 A testvérvárosi ifjúsággal kapcsolat építése, 

bővítése. 
Pályázati formában, az ifjúság 
bevonásával. 500eFt 

Ifjúsági 
referens. 
Bizottság dönt. 

 2017 

Oktatás 

Helyi középiskola tervezése 
Helyi iskolákból tovább tanulási irányok 
vizsgálata, helyi igények felmérése középiskola 
tekintetében. 

 Önkormányzat 2016 dec. 

 

 Pályaorientáció felmérése, mi van? Mit 
szeretne az iskola?  Ifjúsági 

referens 2016.júniu  

 

 

Pályaorientációs tanácsadás az iskolában. 
Legalább 7.-8 o-ban ennek elindítása, 
működtetése. A választható szakmák 
széleskörű bemutatása (pl. kisfilm, interjúk 
készítése, vállalkozások meglátogatása) 

Tanácsadó szakemberek díja: 
300eFt  

Ifjúsági 
referens, iskola 2016. szep  

Munkahely, 
munka 

Munkavállalás, közösségi szolgálat Iskolai közösségi szolgálat lehetőségeinek 
kialakítása az önkormányzat intézményeiben. 

A fogadó intézmények 
lehetőségeinek feltárása, 
összehangolása, lista készítése 

Önkormányzat 2016. 

 
  Helyi vállalkozókkal kapcsolat felvétele 

gyakorlati helyek kialakításának céljából.   Ifjúsági referens 2016. 
   

 
 Helyi közép- és nagyvállalatoknál gyakornoki, 

gyakorlati helyek kialakításának ösztönzése.  
Ifjúsági 
referens, 
Önkormányzat 

2017. 

 

 
Megállapodás létrehozása a Munkaügyi 
Központ és az Önkormányzat között, a helyi 
pályakezdő munkanélküliek érdekében. 

 Ifjúsági 
referens. 2016. dec. 
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Civil 
szervezetek Társadalmi szervezetek, egyházak 

megismerése 

A szervezetek, egyházak feltérképezése az 
ifjúság részéről. Az eredmény bemutatása 
(helyi újság, Tv, honlapban). 

Pályázati kiírás keretében 
érdekeltté tenni a korosztályt. A . 

Ifjúsági 
referens, 
Faluház 

 2017 

 

 
Működő szervezetek bemutatkozásának 
segítése, tájékoztató anyag (pl. kisfilmek) 
létrehozása. 

Önkormányzati Tv szakmai 
segítségének mellérendelése. 

Ifjúsági 
referens, Civil 
szervezetek 

2017. 

 

 
Célzott pályázat kiírása az ifjúsági korosztályra 
vonatkozó programokra, fejlesztésekre, civil 
szervezetek számára. 

Keretösszeg meghatározása.  
Ifjúsági 
referens, 
Önkormányzat 

2017. 

Cselekvési terv 
felülvizsgálata A jelen cselekvési terv 

felülvizsgálata. 

Az ifjúsági referens vezetésével, a 
partnerszervezetek bevonásával a 
koncepcióban és a cselekvési tervben lévők 
felülvizsgálata, javaslat készítése a 2018-19 es 
évre, annak elfogadása. 

A 2017-es költségvetéshez 
kapcsolódóan. 

Ifjúsági 
referens 2018.jan. 

 
 
 
A cselekvési terv végrehajtása során a felelősök a Koncepcióban lévő célokat mindenkor szem előtt tartják. A kapcsolódó egyéb tervek, koncepciók, rendeletek 
vegyék figyelembe az ifjúsági koncepcióban elfogadottakat. 
A 2017-es költségvetéshez kapcsolódóan tekinti át a testület a 2017-es terveket és erről akkor hoz döntést. 

a színnel jelzettek megvalósíthatók 3mill.Ft-ból  
Biatorbágy, 2016. 04. 14. 
zöld: megvalósult, sárga: részen vagy más formában megvalósult, piros: nem valósult meg. 
 



6 
 

  
1, Közlekedés: 
 A szolgáltatókkal elindult az egyeztetés, hogy egy járat elindulhasson hajnali 2 körüli időpontban. A volánnál két lehetőség is felmerült, vagy egy „normál” 
járat indítása, vagy mivel az agglomeráció közlekedése a volánhoz tartozik, ezért a Törökbálintra közlekedő éjszakai járat kihozatala Biatorbágyra. Illetve a MÁV-nál 
is egy járat beindításának a vizsgálata elindult. Sajnos nem sikerült viszont elindítani a járatot még. 
 
2, Közösségi tér: 
 Az ifjúsági ház elhelyezését több körben tárgyalta a bizottság, el is dőlt, hogy a bizottság a viadukt utca 8 szám alatti régi máv épületet támogatja, sajnos a 
testület elé már nem került döntésre az ügy, a felmerülő anyagi nehézségek miatt került levételre. Mégis azért a zöld szín, mert az elvi döntés, amit vállalt a két éves 
terv megvalósult, a következő két évnek lesz a feladata, hogy meg is valósuljon a ház. A kutatást azért nem folytattuk le, mert addig míg nincs mit kutatni nem volt 
értelme pénzt áldozni erre a pontra. A szabadság 8 épületéből sajnos eddig nem sikerült megoldani, a Ped. Szakszolgálat átköltöztetését.vAz egyeztetések alatt 
felmerültz iskolába való költözés lehetősége, ez a következő 2 éves tervben szereplő pont. 
 
3, 
drog, alkohol: 
 
 A KEF nem alakult meg de elkezdődtek a szervezésére a munkálatok. Kef  szabályzatokat szereztem be, illetve felvettem a kapcsolatot már működő 
kefekkel. ( Angyalföld, Zugló). Így a szervezés megindult, de a létre hozása megint csak átcsúszik a következő két évre. Erre most egy pályázat útján próbálunk 
pénzt keresni, a pályázatot március végén, áprilisban kell beadni, s novemberre lehet eredménye. 
 Prevenciós előadások elindultak , mind az iskolákban, mind a CSSK szervezésében egy külön program keretében ( Beszéljünk róla). 
 A fiatalok gyülekező helyének feltárása, és oda lakókocsis ifjúságsegítés kiszervezése nem történt meg, de közben a CSSK ezt a tervet e l is vetette, így nem 
fog átkerülni a következő tervbe. A szociális változások miatt, Budakeszi lát el utcai szociális munkát, amennyire meg tudja szervezni. 
 
4, Szabadidő sport:  
 
A koncertek megvalósultak a  JFMK épületében, sajnos nem a várt eredménnyel, így ez kikerült a programjából a JFMK.nak. Más formában úton próbáljuk a 
fiatalokat a jövőben elérni. Az ETNA mind a két évben megrendezésre került, kisebb nagyobb zökkenőkkel. Jó, hogy mellette a Városünnep első napja is az 
ifjúságé lett már mind a két évben. 
 
Sport fejlődése a városban megfelelő, az ifjúság igényeit nagyrészt kielégítik. ( sportcsarnok, jégcsarnok). 
 
A táborok összegyűjtésre kerültek, s elérhetőek voltak mind a JFMK-ban mind az önkormányzatnál. 
 
Uszodával nem került sor végül egyeztetésre, mert bár volt egy ilyen civil indíttatás, de amikor a konkrét ötletek kellettek volna megszakadt ez a folyamat, így úgy 
gondolom, ez csak egy akkori hirtelen kívánság volt, de megoldották a csoportok ezt maguk. 
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5, lakhatás, család: 
 
Ifjúság- idős lakhatás ellátás összekapcsolásának tervét a településfejlesztési bizottságon felvetettük, s ennek megoldására több ötlet is született. A megvalósítás 
még nem indult el, aktualizálni kell a tervet s a következő két évben döntést lehet hozni annak elindításáról, vagy anyagi vonzata miatti elvetéséről. 
 
A helyi támogatási formák átnézésére fejlesztésére elindult az egyeztetés az igazgatási osztály vezetője, Tálas- Tamássy Richárd képviselő és az ifjsági koordinátor 
között. Ennek eredményeként ebben az évben év végén, lehet döntést hozni a helyi szociális rendelet módosításáról. Régi és új elmek bevonása módosítása lenne a 
cél, amivel a helyi fiatalokat lehet támogatni. 
 
Az erkölcsi családi életre nevelés a prevenciónál már említett CSSK programmal valósult meg. 
 
6, Informció: 
 
Helyi lap illetve műsor nem de internetes fórum csoport a facebookon él több is. Így próbáltuk az információt jobban eljuttatni a fiatalokhoz, ezen a téren még 
szükséges a fejlődés a következő években. 
 
Testvérvárosi kapcsolatok felélesztése s újak építésében nagy segítség volt a nagydobronyi, illetve remetei ifjúsági oktatási konferenciák. A régi kapcsolatokat 
felvettem a remetei REMISszel, illetve Alistál alpolgármestere által Alistállal is. Ennek Az idei évben remélhetőleg kézzel fogható eredménye lesz egy közös 
pályázat szeptemberben. Fejlesztése már konkrét programokkal a következő két év feladata lesz. 
 
7, Oktatás: 
 
Helyi középiskola ügye leindult, bár nem előzte meg felmérés, a mai kornak megfelelő irányú iskola terve készült el. 
 
Pályaorientációs tanácsadás más formában de teljesen jó programként valósult meg. Továbbtanulási expo néven egy továbbtanulási nap szervezése mind a két 
évben megtörtént. Itt előadás, kerekasztal beszélgetés, és környékbeli középiskolák bemutatkozása, standjai segítették helyi általános iskola diákjait a 
pályaválasztásban. Ennek a programnak a folytatása várható a következő két évben is. 
8, Munkahely 
 
Iskolai közösségi munkára a lehetőségek biztosítottak önkormányzatnál, CSSK-nál is pl. Működnek a feladat teljesítésre került. 
 
Helyi cégekkel a továbbtanulási expo révén került kapcsolatfelvétel, s nagyon jó viszony alakult ki, jó fogadtatása volt. Ennek bővítése és egy hasonló csak munka 
expo szervezése a következő 2 év feladata lesz. 
 
A támogatás ösztönzése még nem valósult meg, de mivel a középiskolánál a duális képzés, illetve gyakorlati helyek biztosítására lesz majd lehetőség, szerintem ez a 
pont arra az időpontra módosult. 
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9, civil élet.: 
 
A civil szervezetek és az ifjúság közelítése elindult, de hosszabb folyamat lesz mint a két éves intervallum. A fiatalok részt vettek szervezetten több programban ( 
Pannon tenger tanösvény kezdeti munkák, ETNA, Ifjúsági önkormányzat képzés). A legnagyobb lépés, ami a jövőben elősegíti majd az ifjúság és a civilek 
közeledését, hogy a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, ügyintézés az ifjúsági koordinátor feladatai közé került, így könnyítve meg a jövőbeni 
lehetőségeket. 
 
 
Az első két évéről a koncepciónak elmondható, hogy a folyamatok elindultak amiket terveztünk, s új irányok is megjelentek amik jónak bizonyúltak. Ilyen pl. a 
továbbtanulási expo, vagy az ifjúsági önkormányzat kérdésének a feléledése. 
Ez egy nagyon jó együttműködést hozott egy országos szervezettel, aminek egy nyertes pályázat lett az eredménye be(vonzó)! Néven, ahol partnerként veszünk 
részt. Az ifjúsági önkormányzat, mint az ifjúság érdekképviseletének egyik módja egy új lehetőség a település előtt, s a következő két évben megvalósítható lenne, 
ezt az új két éves terv tartalmazza is. A civilekkel történő nyitás bár nehézkesen de elindult, folytatni kel s biztos vagyok benne, hogy az is a település életének a 
javítását, élhetőbbé tételét fogja eredményezni. 
A legnagyobb feladat, az ifiház ügyében is  a kezdeti lépések elindultak, azt minden képen folytatni kell, s el kell indulni a megvalósítás útján. 
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