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Ifjúsági koncepció második kétéves cselekvési terve: 
 
Az egyik első s legfontosabb feladat az ifjúsági koncepció felülvizsgálata, új cselekvési terv 
megalkotása volt. Ezt sikeresen elvégeztük, s a bizottság javaslataival kiegészítve fogadta el 
Biatorbágy Város Testülete. Ez az alapja, az ifjúsági fejlesztéseknek, irányvonalaknak. Az 
előkészítő munkálatokba az egyesületek, intézmények is be lettek vonva egy egyeztetés során 
elmondhatták véleményüket, s elküldhették javaslataikat a cselekvési tervhez. Ezek a 
javaslatok be is kerültek az új cselekvési tervbe. Sajnos az a tapasztalat, hogy az érdeklődés 
együttműködés nem teljes körű még azokkal a szervezetekkel, akik fiatalokkal is 
foglalkoznak, nehezen vesznek részt az egyeztetésekben, megbeszéléseken. Remélem az idei 
nyár ebben áttörést hoz majd, hiszen szeretném ezeket a szervezeteket bevonni az egyik futó 
pályázatunkba, de erről a későbbiekben fogok beszámolni. 
 
Civil pályázatokkal kapcsolatos feladatok 
 
Új feladatként került a munkakörömbe a civil pályázatok koordinálása, annak levezénylése , 
ebben az évben már teljes egészében Tálas Tamássy Richárd képviselővel összefogva. 
Februárban az előző évben kapott támogatás elszámolása, annak ellenőrzése, és a 
bizottságnak előterjesztése, majd az új pályázat kiírása történt meg. Idén egy új adatlapot 
szerkesztettünk a civil pályázatok egyszerűbb kezelése végett. Ezt az új adatlapot Varga 
László Alpolgármester úrral közösen dolgoztuk ki, s az új kiírásban már ez az adatlap 
szerepelt. A tapasztalat az, hogy jól fog működni az új rendszer, de még tudatosítani kell a 
pályázó civil szervezetekben az újdonságokat, hogy külön külön az adott célokra kell 
részletesebb leírást adniuk, részletesebb költségvetést kalkulálniuk. Sajnos még mindig sok 
civil a költségvetésének kiegészítéseként kéri a támogatást, s nem célok megjelölésével. 
Ebben segítséget fog nyújtani az új adatlap, hiszen azoknak az egyesületeknek, akik félre 
értették az új adatlapot, el lett mondva, hogy hogyan kel kitölteni, s bízunk benne, hogy 
jövőre már jól fog működni az új adatlap forma. Minden évben nagy feladat a pályázatok 
elbírálása, ki értesítése, de Tálas képviselő úrral jól tudunk ebben a témában együtt működni, 
s így rendben lezajlott, s remélhetőleg a jövőben is rendben le fog zajlani a civil pályázat a 
településen. 
Az idei évben a civil pályázati szerződéseket kiegészítettük egy új adatlapi formával, amit 
majd jövőre az elszámolásnál kell használniuk az egyesületeknek. Abban bízunk, hogy az új 
forma segtségével áttekinthetőbb lesz a beszámoló a bizottsági és testületi tagoknak, amikor a 
civil pályázatok elszámolását tárgyalják majd jövő évben. 
Idén már betekintést nyerhettem a másik pályázatába is a településnek, a köznevelési 
pályázatba, mert jövőre Pálfy Katalin nyugdíjazása miatt, ezzel a pályázattal is kibővül majd a 



 
feladat köröm. Az intézmények értesítésében, a szerződések követésében már idén is részt 
vettem. 
 
Pályázatok: 
 
Az első félévben összesen 3 pályázat megírásában benyújtásában vettem részt. Ezek a 
következő pályázatok voltak: 

1. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására Kab-kef 18- 
B pályázat 

2. Határtalanul! Program HAT- 18- 03 
3. Wifi4euv pályázat 

 
1, Az ifjúsági koncepció cselekvési terve szerint az idei évben szeretnénk megalapítani 
Biatorbágyon újra a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot ( KEF). Ennek érdekében pályáztunk 
a Kab- kef- 18-b pályázaton. Egy konferenciát szerveznénk, aminek a kimenetele az újra 
alakuló Kábítószer Egyeztető Fórum lenne. A pályázat beadásra került, elfogadták, és a 
döntésre várunk, hogy elnyerjük e a pályázott összeget vagy sem. A megvalósításban és az 
előkészületekben a Családsegítő Szolgálat munkatársai is részt vettek, illetve vesznek majd. 
 
2, A Határtalanul! Program Kárpátaljai szolidaritási program keretében , egy a 
testvértelepülésünk meglátogatását célzó programmal pályáztunk. A feltétele a pályázatnak, 
hogy adományt juttassunk el a pályázatban partnerként becsatlakozó Nagydobrony 
testvértelepülésünkhöz. Ez az adomány a résztvevők támogatásából és a településünk 
adományából áll majd össze. A pályázatot szintén elfogadták, érvényes pályázat már csak a 
döntésre várunk ebben a pályázatban is. Ezt a pályázatot, Varga László alpolgármester úrral 
közösen készítettük el s adtuk be, a megvalósításában, amennyiben elnyerjüka  támogatást 
szintén közösen fogunk dolgozni. 
 
3, Wifi4eu pályázat is beadásra került. A lényege a pályázatnak, hogy közösségi freewifi 
rendszert tudjon kiépíteni a település. A pályázatnak most még nem kellett konkrétumokat 
tartalmaznia, mert egy különleges pályázatról van szó. Ahol egy regisztráció után versengeni 
kellett szabad voucherekért, amiket ha elnyer a település akkor tudja megvalósítani a 
projektet. A regisztráció és a lehetőség a voucher megszerzésére sikeresen megtörtént, várjuk 
ennek a pályázatnak is az eredményét. 
 
A fenti pályázatok előkészítésében, a pályázati anyagok összeállításában, és a pályázat 
beadásában is mind aktívan részt vettem, bízom benne, hogy minden pályázaton elnyerjük a 
támogatást, és akkor a következő félévben megvalósíthatjuk a programokat, amikre elnyerjük 
a  támogatást, illetve tudjuk fejleszteni a freewifi szolgáltatást a település területén. 
 
Futó pályázat 
 
Van egy pályázat, amiben partnerként vesz részt településünk. Ez a Bevonzó! Című erasmus+ 
pályázat. A pályázó a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társulás volt, s felkértek minket, 
illetve környékbeli településeket egy közös munkára. Ez a pályázat elnyerte a támogatást, s az 
idei évben valósul meg. Eddig ebben a félévben egy 4 napos képzés volt a része 
Veszprémben, illetve egy projektnap. De el kellett kezdeni a településünk eseményének a 
szervezését, ami elindult, s már megvalósítási szakaszba lépett. Két fiatal és személyem 
veszünk részt a pályázatban, de a cél egy megbeszélés, konferencia szervezése az évben amin 
több fiatalt kell bevonzani. A szervezés folyamán már nyitottabb a kör és több fiatal segíti a 
munkánkat. Ez az a rendezvény, amit a cselekvési terv résznél említettem, itt szeretném 
szorosabbra fűzni a viszonyt a településünkön működő egyesületekkel, szervezetekkel, 
intézményekkel. Ez fog segíteni a program sikeres végrehajtásában. A téma az ifjúsági ház 



 
lesz, és ebben kell kialakítani párbeszédet az ifjúság és a döntéshozók között. A feladat 
részeként elindult az ifjúsági ház felmérésére irányuló munka is. 
 
Előkészítő, szervezési feladatok: 
 
Több a koncepcióban szerelő feladat előkészítése is elindult az első félévben. 
 
1, Ifjúsági ház felmérés: Egybe kötve a bevonzó pályázattal, ahol témának mint írtam, az 
ifjúsági ház kérdését vetettük fel a fiatalokkal. Szeretnénk a nyár folyamán egy internetes 
kérdőíves lekérdezést elvégezni, ahol 6-7 kérdésben megkérdeznénk a fiatalokat, mit 
gondolnak az ifiházról, mit szeretnének. Ennek eredményeire fogjuk építeni a strukturált 
párbeszédet a fiatalok felé. Többek között, mivel nem volt betervezve költségvetésben erre az 
évre összeg erre a feladatra döntöttünk az internetes felmérés mellett, illetve azért is, mert a 
mai fiatalokat ott lehet igazán elérni. A nyár végére lesznek eredményei ennek a felmérésnek. 
 
2, Ifjúsági nap szervezése: Az ifjúsági nap szervezése folyamatban van  megint egy kis 
fiatalokból álló csoporttal közösen tervezzük a napot. Az idei évben ez a program egészül 
majd ki a pályázati programmal ezért kicsit strukturált lesz a nap. A lényege viszont 
megmaradt, koncertek, bemutatók és buli várja majd a fiatalokat augusztus utolsó hétvégéjén. 
Örülök, hogy a tavalyi csoport egyben maradt, s még ki is bővült 3 fiatallal, így a szervezésbe 
teljesen sikerült bevonni a fiatalokat. 
 
3, Közös pályázat testvértelepüléseinkkel: Egy pályázat előkészítését is elkezdtem ebben a 
félévben. Közös pályázat lenne testvértelepüléseinkkel. A Város ünnep alkalmát megragadva 
fogok tudni személyesen is egyeztetni a témában testvértelepüléseinkkel, és reményeim 
szerint egy közös uniós pályázat lesz a megbeszélés eredménye szeptemberben. A pályázattal 
kapcsolatban információs napon is részt vettem, és még fogok is menni a hónapban, ahol a 
beadás pályázat konkrét lehetőségei, formáiról lesz szó. 
 
4, Továbbtanulási expo: Az őszi sikeres továbbtanulási expo folytatásának az előkészítését is 
elkezdtem. Az iskolákkal egyeztetést folytattam, hogy az ő igényeik is megjelenjenek ezen a 
rendezvényen, ezzel tegyük még sikeresebbé ezt a rendezvényt. 
 
5, Szociális rendelet módosítása: Ennek a rendeletnek a módosításához elkezdtem adatokat 
gyűjteni, hogy meg lehessen vizsgálni a lehetőségeket, s lehessen egy nagyságrendbeli 
összeget kalkulálni ehhez. Egyelőre ezen adatokat gyűjtöm s kezdem feldolgozni. 
 
6, Tanévkezdő konferencia: Ebben az évben ennek a konferenciának a megszervezésével is 
bővült a feladat köröm. Most a tanév végén elkezdődött, még közösen a szervezése, ötletelés a 
konferenciával kapcsolatba az oktatási referenssel. Következő lépésként az intézményekkel 
egyeztetve alakítjuk a programot.  
 
Egyéb: 
 
Az év első felében több egyéb előterjesztést is el kellett készítenem, összesen a fent említett 
feladatokon túl 6 db-ot. Ezek között civil kérelmek, testvértelepülési támogatási kérelmek 
voltak leginkább. 
A jó együttműködés miatt több konferencián s megbeszélésen is részt vettem az első félévben, 
összesen 5 alkalommal, a fenti bevonzó pályázat összejöveteleit nem számolva. Két pályázati 
ismertetőn, egy nagy konferencián a GyiÖT szervezésében, egy nagy ifjúsági konferencián az 
Új Nemzedék központ szervezésében, és egy egyeztető megbeszélésen szintén a GYIÖT 
szervezésében. Részt vettem egy közös kiránduláson Kecskeméten, ahol a helyi rendszert 



 
ismerhettem meg új ötleteket merítve jó gyakorlatokat szerezve, az ÚJ Nemzedék és a Gyiöt 
közös szervezésében. 
Nagyon jó kapcsolatot építettem ki a környező települések ifjúsági egyesületeivel klubjaival. 
Erre a bevonzó program adta a lehetőséget. Így a Páty, Budaörs, Törökbálint és Budakeszi 
ifjúsági klubjaival ifjúsági önkormányzataival kerültem szakmai kapcsolatba. Ez csak hasznos 
lesz a jövőt nézve, sok tapasztalatot lehet szerezni a hasonló tulajdonságokkal rendelkező 
települések gyakorlataiból. 
Elkezdtem a helyi cégekkel felvenni a kapcsolatot, hogy jövőre meg tudjuk rendezni a 
továbbtanulási expóhoz hasonló elven működő diákmunka expot is. Ennek szervezése jövőre 
lesz aktuális, az első visszajelzések pozitívak ebben a tekintetben. 
 
 
Kérem a tisztelt bizottságot, hogy elolvasás után tárgyalják meg s fogadják el első féléves 
munkámról szóló beszámolómat. 
 
 
Biatorbágy, 2018.06. 08. 
             Tóth Tamás 
         Ifjúági koordinátor 
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