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ELŐTERJESZTÉS 

Az Ifjúsági korosztály támogatási lehetőségeiről  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 71/2018. (III. 29.) határozatában 
fogadta el a Biatorbágyi Ifjúsági Koncepció második 2 éves cselekvési tervét. Ebben a 
cselekvési tervben szerepelt 2018. évi határidővel az ifjúsági korosztályt érintő támogatási 
rendszer felülvizsgálata a meglévő támogatások megváltoztatásával, illetve új formák 
létrehozásával. Az előző év végén elkészült egy munkaanyag, amit munkaközi egyeztetések 
után az alábbi formában javaslok előterjeszteni: 

1. Első házasságkötés támogatása 
2. Egyéb, nem iskolai képzések megszerzésének támogatása 
3. Szociális ösztöndíj rendszer bevezetése 
4. Iskolakezdési és óvoda kezdési csomag kialakítása 
5. Fiatalok vállalkozását beindító támogatás 
6. Helyi zenekarok támogatása 
7. Egyetemisták, főiskolások diploma és tanulmányi verseny munkájának támogatása 
8. Kiemelkedő sportolók támogatása 

1, Első házasságkötés támogatása: 
Fontos cél, hogy a fiatalokat a házasság irányába vissza tereljük a élettársi kapcsolatokból, 
hiszen bizonyított adat, hogy házasságban több gyermek születik, mint élettársi 
kapcsolatban. Az utóbbi időben a fiatalok körében egyre jobban elterjedt az élettársi viszony, 
ezért fontosnak tartjuk, hogy a házasságkötéseket erősítsük a település fiataljainak körében. 
Erre lehetne bevezetni ezt a támogatási formát, ami ösztönözné a ifjúsági korosztályba 
tartozó párokat a házasságra, és szimbolikusan kimutatná, hogy az Önkormányzat számára 
fontos a házasság intézménye. Ezzel a munkaanyaggal párhuzamosan kerül a bizottságok 
elé az igazgatási osztály szociális és gyermekvédelmi rendelet módosító javaslata. Ott a 
gyermekszületési támogatás összegének megnövelése szerepel a változtatások között. 
Ennél a két támogatási formánál (első házasság kötés, gyermekszületési támogatás) 
elképzelhető lenne egy korosztályi differenciálás, hogy még inkább érvényesüljön az ifjúság 
támogatása. 
2, Egyéb nem iskolai végzettségek megszerzésének támogatása 
Fontos, hogy a fiatalok munkába állásának lehetőségeit támogassa az önkormányzat. Ezért 
egy új támogatásfajta bevezetését javaslom, amiben a nem iskolai formában szerzett 
végzettségek, illetve kiegészítő képzéseket támogatja az Önkormányzat. Ilyen pl.: OKJ-s 
tanfolyam, nyelvvizsga tanfolyam, jogosítvány. Az állami támogatások ezekhez a típusú 
képzésekhez elérhetőek, de a nyelvvizsga esetén csak a vizsga díja ingyenes, nem a 
tanfolyamé, ami felkészít arra. A jogosítvány megszerzése is növelheti a munkába állás 
esélyét, ezért az is támogatható forma lehetne. Az OKJ képzések esetében az első kettő 
képzés ingyenes lehet állami támogatással, de nem minden képzés indul térítésmentes 
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formában.  Továbbá, akik korábban megszereztek már ilyen képzettségeket, a második után 
már nem tudnak új, ingyenes tanfolyamot elvégezni. A megváltozott piac miatt a régi szakmai 
képzettségek elavultakká válhattak, megváltoztak a keresett szakmák, szükségessé vált az 
átképzés. 
3, Szociális Ösztöndíj rendszer 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek a kitörési lehetőség a szegénységből és rossz 
életkörülményből a tanulás. Településünk eddig is támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíjjal 
a helyi fiatalokat, de a javasolt rendszer egy általános iskolától indulva támogatná a rászoruló 
tehetséges fiatalokat, egészen az egyetemig. A formája havi, illetve az iskolák elvégzésekor 
és sikeres továbbtanuláskor egyszeri magasabb összeggel támogatva. 
4, Iskola és óvoda kezdési támogatás 
Az általános iskola és az óvoda elkezdése mindig nagy teher a szülőknek. Az önkormányzat 
felől gesztus értékű lenne, ha ezen a terhen enyhítene. Ennek a támogatása egy egyszeri 
csomag, vagy utalvány formájában valósulhatna meg, minden biatorbágyi iskola- és óvoda 
kezdőnek.  
5, Fiatalok vállalkozását beindító támogatás 
A munkaerőpiac másik szegmense, ha nem az elhelyezkedést, hanem az önálló 
vállalkozásokat, azok beindítását támogatja az önkormányzat. Ez a támogatás egy 
keretösszeg erejéig történhetne Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének A 
lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletében 
szabályozott módján, annak mintájára. Minden évben lehetne pályázni egy keretösszeg 
erejéig helyi fiataloknak, 30 éves korukig, vállalkozásuk beindítására. Ez kiegészítő 
támogatásként működhetne a már elérhető kedvezményes hitelek, munkaügyi központban 
elérhető támogatások mellett. (pl. vállalkozóvá válást elősegítő támogatás). A költségvetést a 
testület által a későbbiekben megállapított keretösszeg terhelné. Mivel ez egy 
visszatérítendő kölcsönként működne, így ez az összeg a későbbiekben visszaforgatódik a 
város költségvetésébe. 
6, Helyi zenekarok támogatása 
A fiatalok kulturális életének élénkítése, kreativitásuk megélése is fontos része a mindennapi 
életüknek. Ennek egyik szegmense a zene, és ebben a támogatási formában a helyi 
zenekarokat, illetve olyan zenekarokat támogatna az önkormányzat, amelynek tagjai helyi 
fiatalok is. A megpályázható célok között a próbaterem bérlésének- és a hangfelvétel 
készítésének támogatása szerepelne. A próbaterem bérlésének támogatása havi 
rendszerességgel, míg a hangfelvétel készítése egyszeri támogatási formában történne. Az 
igénylés minden évben pályázati rendszerben történne. A támogatás feltételként a zenekar 
ingyenes fellépést vállal valamely biatorbágyi rendezvényen. Így szélesíteni lehetne a 
fiataloknak szóló programokat is a településen, zenés estekkel, a helyi zenekarok 
közreműködésével. Ez a zenekaroknak is kiváló lehetőség arra, hogy a helyi közönség is 
megismerhesse őket. Erre a célra is javaslom egy keretösszeg meghatározását. 
7, Egyetemisták, főiskolások diploma és tanulmányi verseny munkájának támogatása 
Egy diplomamunka megírásához szükséges kutatások, kérdőívezések, egyéb kiadások 
társulnak. Ez a támogatási forma ösztönözné az egyetemistákat, hogy lakóhelyüket érintő 
témákat dolgozzanak fel szakdolgozatukban, vagy tanulmányi versenyre készülő 
munkájukban, mivel a támogatás csak olyan munkákat támogatna, ami közvetlenül 
biatorbágyi témában íródik. A település tudná hasznosítani az ezekben a tanulmányokban 
kidolgozott tudásanyagokat és ezzel gazdagodhatna a település. Tovább gondolva minden 
évben a támogatott és elkészült munkák egy konferencia keretében bemutathatóvá válnának 
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a nagyközönség számára is, ezzel is színesítve a tudományos témájú programokat a 
településen. 
8, Kiemelkedő sportolók támogatása 
Biatorbágy mindig is támogatta a sportolást ezért, ha a településünk hírnevét egy kiemelkedő 
fiatal sportoló is növeli, annak a támogatása egy fontos feladata lehet az Önkormányzatnak. 
Amennyiben egy helyi fiatal kiemelkedő sportteljesítményt nyújt, az ő versenyzési 
lehetőségeit, felkészülését, felszerelését tudná támogatni az Önkormányzat. 
 
Kérem a tisztelt bizottságot, képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a javaslatot, és döntsön, 
hogy melyik támogatási formákat látja kidolgozandónak. 

 

Biatorbágy, 2019. január 15. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
készítette: Tóth Tamás Ifjúsági Koordinátor 
ellenőrizte: Miklós Krisztina 
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Határozati javaslat 

„Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (I. 31.) határozata 

Az Ifjúsági korosztály támogatási lehetőségeiről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ifjúsági korosztály 
támogatási lehetőségeiről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Felhatalmazza a Polgármestert, a szervezési osztályt, és az igazgatási osztályt, hogy 
a fenti támogatásokat dolgozzák ki részletesen, és ha szükséges alkossanak új 
rendeletet. 

Határidő: 2019. március 13. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Szervezési Osztály, Igazgatási Osztály 


