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Beszámoló az Ifjúsági Koordinátor 2019- 2020. évi munkájáról 
 

Az önkormányzat 2016-ban az ifjúság támogatására, önszerveződésének segítésére 
ifjúsági koordinátori státuszt hozott létre. A koordinátori munkám célja a településen 
működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális 
szervezetek tevékenységének koordinációja.  
 
Munkaköröm 2018-ban közoktatási-köznevelési feladatokkal egészült ki, úgymint a 
biatorbágyi oktatási-nevelési intézmények részére a köznevelési pályázatok 
kiírásával, a benyújtott pályázatok értékelésével, azok elszámolásával kapcsolatos 
teendők, a „Magyarnak lenni szülőföldemen” pedagógus konferencia sorozat 
projektmenedzsmentjében való részvétellel, a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
programjának koordinálásával, az évenkénti biatorbágyi Városünnep ifjúsági 
programjainak lebonyolításával. 
 
A 2019-es évben eddigi feladatköreim tovább bővültek. Így most már ebben az 
évben, a civil egyesületekkel való kapcsolattartás, pályáztatás feladatai mellé teljes 
egészében feladatom lett a köznevelési pályázat koordinálása, ebben az ügyben az 
oktatási intézményekkel való kapcsolattartás is. A „Biatorbágy Jó Hírneve” 
támogatással járó ügyintézési feladatokat is ellátom a tavalyi év második felétől. A 
feladataim bővülésével újabb lehetőségek nyíltak meg, hogy többször és több 
irányból tudjak kapcsolatot létesíteni a település ifjúságával. A beszámolómban 
feladatkörönként mutatom be a tavalyi év eredményeit.  
 
2019 
 
Önkormányzati kabineti feladatok: 
 

1. Civil pályázatokkal kapcsolatos feladatok 
 
2019-ben már teljes egészében Tálas-Tamássy Richárd képviselővel konzultálva 
készítettem elő a pályázatokkal kapcsolatos előterjesztéseket, beszámolókat.  
Februárban az előző évben kapott támogatás elszámolása, annak ellenőrzése, és a 
bizottságnak előterjesztése, majd az új pályázat kiírása történt meg. Az új adatlapot, 
amit bevezettünk a civil pályázatok egyszerűbb kezelésére az egyesületek ebben az 
évben már szinte teljesen hibátlanul használták, így könnyítve meg az önkormányzat 
és a bizottság munkáját. A céloknak külön-külön leírt költségvetése és a célok 
kifejtése mind azt szolgálta, hogy elkülöníthetően tudjuk megvizsgálni, milyen 
programokra pontosan milyen pénzeszközökből szervezik éves programjukat a 
szervezetek. Látványos és érdekes adat az egyéb pályázatok megismerése, hiszen 
így kiszűrhető, hogy milyen intenzitással keresnek egyéb forrásokat is a szervezetek 
céljaik megvalósításához. 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 segítségével 
áttekinthetőbb lesz a beszámoló a bizottsági és testületi tagoknak, amikor a civil 
pályázatok elszámolását tárgyalják majd jövő évben.  
 

2. Köznevelési pályázat: 
 
A 2019-es évtől már ezt a pályázati formát is kezeltem, illetve láttam el az ezzel 
kapcsolatos teendőket. A pályázat által szorosabb kapcsolatot tudtam kialakítani az 
oktatási intézményekkel, ezzel hozzájárulva, hogy egyéb programokban is együtt 
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tudjunk dolgozni. Az elmúlt évben a korábbi évekhez hasonlóan el kellett bírálni a 
már meglévő pályázatok beszámolóit, majd ennek folytatásaként az új pályázatokat 
befogadni, rendszerezni, a szakbizottság és képviselő-testület elé terjeszteni. A 
tavalyi évben egy bizottsági ülésen került sor a beszámolók és az új pályázatok 
elbírálására is. 
 
A képviselő-testület 2019. évi döntése értelmében a polgármesternek delegálta a 
civil és köznevelési pályázatok módosítási, átcsoportosítási kérelmeinek elbírálását. 
Ebből adódóan év közben folyamatos munkát jelentett az időközi kérelmek döntésre 
előkészítése, és a döntés utáni határozatok kezelése. 
 
 

3. ” Biatorbágy Jó hírneve” támogatással kapcsolatos feladatok: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011. (02.25.) önkormányzati rendeletének 2/A melléklet állapítja meg a 
polgármester úr hatáskörét ebben a kérdésben. Így a beérkező kérelmek kezelése a 
kabinethez delegálódott, a feladat ellátása pedig koordinátori munkámat bővítette 
2019-es év második felétől kezdődően. Ez a keret adott lehetőséget több fiatalnak is 
támogatást nyújtani. Így sikerült egy ifjú cserkész hölgynek eljutni a cserkészek 
világtalálkozójára, az USA-ban megrendezett Jemborira. Több fiatal sportoló, akik a 
pályázati kritériumok miatt nem nyújthattak be igényt az ifjúsági pályázatba, azonban   
támogatásra érdemes világszínvonalú sportolók, szintén ebből a keretből kerültek 
támogatásra.  
 

4. Rákóczi Szövetséggel kapcsolattartás: 
 
Településünk minden évben aktívan részt vesz a Rákóczi Szövetségen keresztül 
testvértelepüléseink elsős diákjainak segítségnyújtásában. Idén első alkalommal 
lehetőségünk nyílt a már eddig is támogatott alistáli iskolák mellett a Nagydobrony 
kisiskolásait is támogatni fejenként 10.000 Ft-tal. Ezeknek az előterjesztéseknek és 
szerződéseknek a koordinálását 2018 óta látom el. 
 
Pályázatok: 
 
2019-ben több sikeres pályázatot is benyújtottunk, így összességében több mint 
4.000.000 Ft pályázati összeghez jutott Biatorbágy Város Önkormányzata. 

1. Európa a polgárokért európai uniós pályázat     10.080 EUR 
2. Bethlen Gábor alapkezelő pályázata   650.000 Ft 
3. NKA pályázat      550.000 Ft 
4. Erasmus+ pályázat       
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a.)  Európa a polgárokért európai uniós pályázat 

 
A testvértelepüléseinkkel közösen nyújtottunk be pályázatot az európai unióhoz, egy 
ifjúsági találkozó témájában. Partnereink Alistál és Gyergyóremete (REMISZ Ifjúsági 
szervezet), de a projektet Nagydobrony fiataljaival is kiegészítjük. Egy négy napos 
konferenciával és ifjúsági nappal pályázatunk sikeresen. A program idén fog 
megvalósulni, július 3-4-5-6 között, melynek keretén belül tartjuk ifjúsági napunkat az 
ETNA-t is. A szombati napon ismerkedés egymás településeivel „ifjúsági 
szemüvegen keresztül”, majd délután a szokásos zenei koncertekkel bulival várjuk a 
fiatalokat. Vasárnap pedig egy konferencia, melynek témája a fiataljaink és az 
Európai Unió. Lehetőségek az EU-ban, ki mit gondol az Eu-ról, előnyök hátrányok, 
illetve az identitás kérdésköre, hiszen ez egy nagyon izgalmas téma: magyarok 
vagyunk egy idegen országban, s most már EU polgárok is. A pályázaton 10.080 
EUR támogatást nyertünk el. 
 

b.) Bethlen Gábor alapkezelő pályázata 
 
A tavalyi évben IV. alkalommal került megrendezésre a Magyarnak lenni 
szülőföldemen konferencia. Ehhez adtunk be sikeres pályázatot a Bethlen Gábor 
Alapkezelő ZRT-hez. A vendégeink buszos utazásához járultunk hozzá 650.000 Ft-
tal, hogy idén hozzánk tudjanak látogatni erre a remek testvérvárosi kapcsolatokat 
építő programra. 
 

c.) NKA pályázat 
Szintén a Magyarnak lenni szülőföldemen programhoz kapcsolódva sikerült az 
Nemzeti Kulturális Alaptól is támogatást nyernünk. Itt két pályázatunk is sikeresen 
került benyújtásra, így összesen 550.000 Ft támogatást tudtunk eltölteni vendégeink 
elszállásolására és étkeztetésére. 
 
A fenti pályázatok előkészítésében, a pályázati anyagok összeállításában és a 
pályázat beadásában is mind aktívan részt vettem. A megvalósult programok után 
pedig az elszámolást készítettem el sikeresen, így az elnyert támogatásokat mind 
hiánytalanul megkapta önkormányzatunk. 
 

d.) Erasmus+ pályázat  
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társulás által megpályázott és elnyert Hozd 
közelebb! erasmus+ pályázatban megvalósító partnerként vesz részt településünk. A 
pályázó önkormányzatunkat is felkérte közös munkára, mely 2020-ban valósul meg. 
Ebben a pályázatban is, hasonlóan a 2018-as Be vonzó! pályázatban, két fiatal és 
személyem veszünk részt. Itt is a strukturált párbeszéd fejlesztése a fő motívum. Az 
év folyamán képzéseken fogunk részt venni, majd egy vitanapot kell a fiatalokkal 
folytatni egy választott témában.  
 
Megvalósult rendezvények: 
 
Az év folyamán több rendezvény valósult meg a településünkön, melyek közvetve 
vagy közvetlenül a fiatalokat szólították meg. 
 

a.) Ifjúsági nap:  
Ebben az évben is megrendezésre került az ETNA ifjúsági nap. Örülök, hogy a 
tavalyi csoport egyben maradt, s még ki is bővült 3 fiatallal, így a szervezésbe 
teljesen sikerült bevonni őket, magukénak érezhetik a rendezvényt. Mint minden 
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évben idén is vártuk az ifjúságot egy kis nyárvégi szórakozásra a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ udvarára. Idén, hogy ne csak koncerteké és a szórakozásé 
legyen a nap, előadásokkal készültünk nekik. A nagyteremben megtartott előadás 
témája pedig a Z generáció volt. Varga István László, aki a témában jegyzett könyv, 
az Észbontó szerzője, jövő kutató, marketing szakember, és nem utolsó sorban szülő 
által nagyon érdekes előadást hallgathatott végig a közönség, célokról, életről, a 
világról és egy szülő szemszögéből. Aki meghallgatta a végén sok új információval, 
és lehet új célokkal, életszemlélettel jöhetett ki a teremből. Ezek után a Vöröskereszt 
helyi ifjúsági tagozata tartott bemutatót, és egy kis oktatást, előadást az elsősegély 
nyújtásról, egészséges életmódról, mivel fontos, hogy a fiatal generáció az 
egészségével is foglalkozzon, erről is tanuljon. Az előadások után a zenéjé lett a 
főszerep. A régi hagyományokat követve, igyekeztünk a legszélesebb zenei körből 
előadókat színpadra állítani. Így az elektronikus zenétől a hevy metálig sok zenei 
stílusban játszó zenekar lépett fel a 2019. évi ETNÁN. A sort egy tehetséges 
feltörekvő fiatal elektronikus zenét játszó banda kezdte a Dual Project, akik igazi 
elektronikus zenei hangulatot teremtettek a kora délutánban. Most is törekedtünk 
arra, hogy lehetőséget adjunk helyi és környékbeli zenekaroknak, hogy fel tudjanak 
lépni településünkön s, így ismertessék meg magukat szűkebb környezetükkel és 
szerezzenek még több színpadi rutint. Idén a törökbálinti Grabovski és a helyi 
Gyermekláncfűrész képviselte városunkat és környékét. A Grabovski zenekar éppen 
első nagylemezük kiadása előtt álló leight rockot játszó fiatal zenekar a szomszédból. 
Nagyon jó hangulatot hoztak el az egyre nagyobb számú nézőnek. Őket a helyi erő 
követte, a nap legkeményebb zenéjét játszó hevy metál, vagy ahogy ők mondják 
„hegyi” metál zenekar a Gyermekláncfűrész lépett színpadra.  
 

b.) Továbbtanulási expo:  
Október 9-én, idén negyedik alkalommal került megrendezésre Biatorbágyon a 
Továbbtanulási Expo általános iskolás diákok számára. A helyszín, mint minden 
évben a Juhász Ferenc Művelődési Ház nagyterme, illetve előtere volt. Az időpontot 
és a programot már előre egyeztettük az általános iskoláink igazgatóival, hogy még 
inkább az ő kérésüknek, igényüknek megfelelő rendezvényt tudjunk biztosítani 
számukra. Idén hat középiskola képviselte a környék iskoláit, és mutatkozott be a 7. 
8. osztályos tanulóknak. Ezek a középiskolák a következők voltak: 
 

1. Szent Benedek Szakgimnázium Budaörs 
2. Mechatronikai Szakgimnázium 
3. Soós István Borászati Szakképző Iskola 
4. Budai Középiskola 
5. Kosztolányi Dezső Gimnázium 
6. "Székesfehérvári SzC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája" 
 
A kiállító iskolák standjai minden évben egyre látványosabbak és érdekesebbek. 
Öröm látni, hogy most már minden középiskola diákjait is elhozza az expóra, így a 
továbbtanulás előtt álló iskolásaink saját korosztályuktól tudnak információkat 
szerezni a megjelent intézményekről. A továbbtanulási expo kezdeti konferencia 
jellegét a tavalyi évtől kezdve átalakítottuk. A rendezvény üzemlátogatással indul, 
majd az iskolák bemutatkozására lehetőséget adó programmal vártuk az érdeklődő 
diákokat és szüleiket. A délelőtt folyamán a hetedik osztályos tanulók ismerhették 
meg egy logisztikai központ életét, munkalehetőségeit. Külön köszönettel tartozunk 
az Aldi központjának és dolgozóinak, akik fogadták őket, részletesen bemutatva a 
céget, és a különböző lehetőségeket, amiket egy ilyen nagy logisztikai központban 
tudnak elérni az oda jelentkezők. A pedagógusok és a tanulók visszajelzései alapján 
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nagyon hasznos információkat szereztek és nagyon jónak ítélték meg a látogatást. A 
JFMK-ban a nyolcadik osztályosokkal kiegészülve hallgathatták meg a gyerekek a 
középiskolák bemutatkozásait. A résztvevő diákok számából, akik megtöltötték a 
nagytermet, nyilvánvalóvá vált, hogy az általános iskoláink is örülnek és szívesen 
vesznek részt a rendezvényen. Ez azért is nagy öröm, mert rendezvényünk az idén 
egybeesett a nagy országos továbbtanulási expoval, mégis szinte minden osztály és 
gyermek érdeklődést mutatott a helyi rendezvény iránt is. Pozitív visszajelzés volt az 
is, hogy nem csak gyerekek, de szüleik is kilátogattak erre a nagyon hasznos és jó 
hangulatú eseményre.  
Jövőre szándékaink szerint még több középiskolát szeretnénk mozgósítani, a 
biatorbágyi Továbbtanulási Expon való megjelenésre, hiszen ezek a középiskolák 
egyszerre egy helyen sok diákot tudnak elérni. A program teljeskörű szervezése, az 
aznapi levezénylése, koordinálása volt a feladatom most is, csak úgy mint az előző 
évben. 
 

c.) Tanévkezdő konferencia:  
Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a Tanévnyitó konferenciánk, amelyen 
minden olyan intézmény, amelyik valamilyen formában kapcsolódik a településünk 
oktatásához, meghívót kapott és részt vett. Így együtt tudtuk megnyitni a 2019/2020-
as tanévet az általános iskolák és a Pászti Miklós Művészeti Iskola pedagógusaival, 
az óvoda, a bölcsőde, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, és a JFMK 
munkatársaival. A rendezvényen a Képviselő-testület és az Oktatási és Kulturális 
Bizottság tagjai is részt vettek. A több éves múlttal rendelkező konferenciát az idei 
évben teljesen az iskolák igényeire szabtuk. Így az eddigi megszokott augusztus végi 
időpontról szeptember közepére került át a rendezvény. Az iskoláink kérése alapján 
egy kora délutáni programot készítettünk a meghívottak részére. A konferencia 
témája idén a konfliktuskezelés volt és ennek a témának több oldalról való 
megközelítésére két előadót hívtunk meg. Mindketten országosan elismert 
szakemberei a témának és nagyon tartalmas, élvezetes előadást tartottak. Dr. Pécsi 
Rita lendületes, nagyon szórakoztató, egyben tartalmas előadását Dr. Tóth Gyula 
Ernő a konfliktuskezelés témájának ismertetése követte. A konferencián lehetőséget 
kapott az új szakgimnázium jelenlegi helyzetének bemutatása, Varga László 
alpolgármester a IV. Magyarnak Lenni Szülőföldemen konferencia programját 
ismertette, illetve JFMK is előadta az oktatási intézményekkel közös, vagy őket célzó 
programterveit. Vendégeink a konferencia zárásaként kötetlen beszélgetést 
folytattak. 
A visszajelzések nagyon pozitívok voltak: szakembereink érdekesnek tartották a 
meghívott előadókat, aktuálisnak és hasznosnak az előadások témáját és a program 
időtartamát, szerkesztettségét.  
A jövőben továbbra is az a célunk, hogy az iskoláinkkal egyeztetve a számukra 
fontos témákban szervezzünk előadásokat, hiszen ez a konferencia róluk kell, hogy 
szóljon, az ő kéréseik alapján kell megformálnunk a szervezés alatt a programot. 
Jövő évben ugyanígy, szeptember elején hasonló felépítettségű konferencián fogjuk 
várni az oktatás szereplőit a Juhász Ferenc Művelődési Központ nagytermébe. 
 

d.) Magyarnak lenni szülőföldemen IV. 
2016-ban útjára indított Magyarnak lenni szülőföldemen testvértelepülési pedagógiai 
konferenciasorozat ez évi állomásának házigazdája Biatorbágy volt szeptember 
utolsó napjaiban (A testvértelepülési találkozó időpontja: 2019. 09. 26-30, helyszíne 
Biatorbágy Juhász Ferenc Művelődési Központ). Ez a negyedik alkalommal 
megtartott konferencia, azt a célt szolgálja, hogy Biatorbágy és három kárpát-
medencei testvértelepülésének oktatási, szociális és ifjúsági szakemberei jobban 
megismerjék egymást. Megismerjék, hogy a különböző országokban, hogyan zajlik 
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az oktatás, milyen intézményeik vannak. Ez által növeljük a testvértelepülési 
kapcsolatokat, mélyítsük el a személyes és intézmények közötti barátságokat. Idén 
Gyergyóremetéről, Nagydobronyból és Alistálról harmincnyolc kolléga érkezett 
hozzánk, akikhez biatorbágyi gyermekintézményeinkből közel nyolcvan pedagógus 
csatlakozott. A négy napos konferencia első napjának délelőttjén a vendéglátás 
iskoláink, óvodánk, bölcsődénk feladata volt. Bemutató tanórákon és 
foglalkozásokon fogadták a résztvevőket a jógyakorlatok átadása és a 
tapasztalatcsere mellett az intézmények szakmai kapcsolatainak még szorosabbra 
fűzése érdekében. A délután további intézményeink bemutatására került sor, ahol 
vendégeink megismerhették könyvtárunk, művészeti iskolánk, a fogyatékosokkal 
foglalkozó Fészek műhelyünket és a nemzetiségi tájházunkat. A találkozó második 
napja, mint minden évben a közös konferenciáról szólt. A konferencianapunkat a 
művelődési központban dr. Sölch Gellért helyettes államtitkár nyitotta meg. Aktuális 
oktatáspolitikai kérdéseket érintő gondolatai mellett a szakmai kapcsolatok 
ápolásának és a Kárpát-medencei magyarság összefogásának tekintetében is 
példamutatóként méltatta a négy településnek és önkormányzatainak ez irányú 
együtt működését. A konferencián délelőtt előadásokat hallgathattak a résztvevők, 
különböző oktatási témakörökben. A konferencia szervezői mindvégig arra 
törekedtek, hogy az előadók többsége Biatorbágyon élő vagy dolgozó 
szaktekintélyekből tevődjön össze. 
1. Dudás Eszter (intézményvezető, Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ): 
Tanulási zavarok korai felismerése, szűrése és következményei 
2. Dr. Kántor Zoltán (igazgató, Nemzetpolitikai Kutatóintézet): Kárpát-medencei 
óvodakutatás 2017/2018 
3. Tóthné Magasföldi Rózsa (kommunikációs szakértő): Digitális nemzedék - új 
kihívások 
4. Dr. Lovász Irén (Károli Gáspár Református Egyetem docense): 
Hagyománypedagógia és lelki egészség 
A délután pedig kis csoportokban műhelybeszélgetés jelleggel kaphattak szakmai 
segítséget az összegyűlt pedagógusok. 
1. Fegyverneki Gergő (Debreceni Egyetem oktatója, magyar-médiaismeret 
középiskolai tanár): Digitalizáció és pedagógia 
2. Gubáné Csánki Ágnes (szaktanácsadó, Oktatási Hivatal, igazgató, Gödöllői 
Petőfi Sándor Általános Iskola): Érzelmi intelligencia 
3. Ványi Ágnes (logopédus, Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezető-
helyettese): Mesezene 
4. Dr. Hullám István (pszichiáter, Budakeszi Járási Egészségfejlesztési Iroda - 
Lelki Egészség Központ irodavezető): A mentális fittség megőrzésének lehetőségei 
az iskolában (stresszkezelés, kiégés-prevenció pedagógusok részére) 
A konferencia súlyos terheit délutáni esti programokkal egészítettük ki, ahol az volt a 
cél, hogy az egész napos szakmai munkát kipihenhessék a résztvevők. Így első este 
az Erkel Ferenc kamarazenekar adott koncertet a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ nagytermében. Pénteken részére szabadidős programot nyújtottunk 
Budapesten, ugyanakkor Raffay Ernő történész előadását: Ady 100 címmel is 
meghallgathatták a JFMK szervezésében, igény szerint. Szombaton a konferencia 
után az Országház bejárására és Budapest látnivalóinak megismerésére fordítottuk a 
hangsúlyt. A vasárnapi záró napon pedig, a határon inneni és határon túli kollégák 
közös tanulmányi kirándulásra indultak. Az úti cél Pannonhalma volt, ahol nem 
csupán az 1023 esztendővel ezelőtt alapított nemzeti emlékhely látnivalóival 
ismerkedtek, hanem az ország egyik legnívósabb oktatási intézményeként számon 
tartott bencés gimnáziumban folyó oktató nevelő munka szakmai titkaiba is 
betekintést kaphattak. 
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A konferenciánk idén is elérte célját. Testvértelepüléseink pedagógusai betekintést 
nyerhettek egymás szakmai munkájába, jó gyakorlatokat leshettek el biatorbágyi 
kollégáiktól. Megismerhették Biatorbágy oktatási rendszerét, és ami a legfontosabb 
kapcsolatokat építhettek egymás között. A jövőben szeretnénk a programsorozatot új 
formában, új tartalommal folytatni. 
A konferenciáról a Völgyhíd Tv Biatorbágy is beszámolt. A képi anyag a következő 
linkeken elérhető: 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2019_oktober_08/2 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2019_oktober_05/8 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2019_oktober_05/7 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2019_oktober_05/6 
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2019_oktober_05/5 
Írott sajtó: A Biatorbágyi Körkép októberi számában jelent meg cikk a konferenciáról. 
http://www.biatorbagy.hu/system/files/korkep_2019_oktober_javitott.pdf 
 

e.) Városünnep:  
Idén már második éve, hogy a Városünnepre ide utazó fiataloknak külön 
programokat szervezünk. Mivel napközben délelőtt nincs olyan program, ami őket 
érintené, így élményt szeretnénk nekik is nyújtani, hogy minél szebben jobban 
emlékezzenek az itt töltött hétvégére. 2018-ban laser harcolni vittük el a fiatalokat, 
tavaly pedig a Budakeszi Vadaspark kalandparkjában mérhették le ügyességüket, 
bátorságukat. Ezek mellett a programok mellett még a városnéző kerékpár 
kiránduláson is részt vettek, hogy megismerjék településünket. Visszajelzések 
alapján, minden fiatalnak nagyon tetszett mind a két program, és örülnek, hogy rájuk 
is gondolva színes programokkal várjuk Őket.  
Előre lepésnek tartom, hogy 2019-ben sikerült egy szavazással eldönteni milyen 
fellépő legyen a Városünnep ifjúsági napján. A facebook-on lefolytatott kérdőív 
alapján került kiválasztásra a fellépő zenekar. Fontos, hogy fiataljaink érezzék, ők is 
beleszólhatnak ők is alakíthatják a programot. 
Ehhez a rendezvényhez kapcsolódott még egy külön feladat is a részemre, hiszen 
két remetei fiatal már csütörtökön megérkezett hozzánk. Ők egy magyarországi 
táborból jöttek, nekik kellett egy napos elfoglaltságot szervezni. A két kislány 
kérésüknek megfelelően Budapesti látogatással töltötte el a plusz egy napját 
Városünnepünkön. 
 

f.) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum konferencia: 
 
2019. december 16-án tartottuk Kábítószer Egyeztető Fórum megalakulására 
irányuló konferenciánkat. A szakmai programot az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő támogatásával tudtuk megvalósítani. A konferencia célja, hogy a 
már 2007-ben létrehozott, majd időközben megszűnt Kábítószer Egyeztető Fórumot 
újra életre hívjuk a településen. Ennek érdekében a település szakembereinek a 
részvételével egy szakmai megbeszélést tartottunk a Juhász Ferenc Művelődési 
Központban. Az előadások ezért olyan témákat taglaltak, hogy a helyi szakemberek 
megismerhessék miként működnek ezek a szervezetek, s milyen céllal jöttek létre, 
az országos drogpolitikai stratégiába, hogyan kapcsolódnak be. A konferencia 
megnyitásaként bemutattam, hogy Biatorbágyon eddig milyen drogmegelőzéssel 
kapcsolatos tapasztalatok, munkák folytak, és hogyan jutottunk el eddig a 
konferenciáig, ami a jövőbeni drogstratégiáját fogja megalapozni a településnek. 
Utána következett Majzik Balázs meghívott előadó, aki a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ Drogmegelőzési Programok Osztályának a vezetője. Előadásában egy 
általános ismertetőt adott a résztvevőknek a KEF-ek történetéről, működéséről. E 
mellett bemutatta röviden az éppen aktuális trendeket mind a drogfogyasztás, mind a 

http://www.biatorbagy.hu/system/files/korkep_2019_oktober_javitott.pdf
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megelőzés tekintetében. Rámutatva a veszélyekre, és bemutatva a lehetőségeket is.  
A folytatásban szerettünk volna kézzel fogható tapasztalatokat bemutatni a település 
szakembereinek, ezért két aktívan működő KEF kapott lehetőséget a 
bemutatkozásra. Az egyik méreténél fogva hasonló nagyságú település, Monor volt, 
míg a másik egy közelben működő, az Érdi KEF. Mind a két előadás bemutatta, 
hogyan jutottak el ők a KEF-ek megalakulásáig, és milyen feladatokat, milyen 
akciókat szerveznek a településen, hogy megelőzzék a kábítószer elterjedését, 
tájékoztassák a lakosságot és a meglévő problémákra is találjanak megoldásokat. 
Elmondták még a jelen lévőknek, hogy kikkel milyen szervezetekkel állnak ők 
kapcsolatba, hogyan is épül fel náluk ez a drogprevenciós fórum. 
A konferencia folytatásaként elkezdtük a KEF megalakulásának a szervezését. 2020. 
április végéig létre fog jönni településünkön ez a drogprevencióban nagyon fontos 
intézmény, mely a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékeny munkájára 
számít.  
 
 
Megvalósult projektek: 
 
A 2019-es évben több olyan program elem valósult meg az ifjúsági koncepcióból, 
amelyek segítségével a fiatalok életében pozitív változások következtek be 
településünkön. Volt, ami a szabadidős kikapcsolódásukat segítette, volt ami anyagi 
támogatást tudott biztosítani a számukra. 
 

a.) Ifjúsági pályázatok: 
 
Hosszas szervezés és egyeztetések után 2019-ben az önkormányzati pályázatok 
célirányosan csak az ifjúságot célzó pályázati kiírásokkal is bővültek. 
 
 Négy pályázat került kiírásra: 
1, Ifjúsági Közösségformáló Alap (IKA) 
2, Ifjúsági Tehetséggondozási Alap (ITA) 
3, Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása 
4, Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása 
 
A pályázatokra több beadvány érkezett, így tudtunk több kiemelkedő 
sportteljesítményt nyújtó fiatalt támogatni. Kiderült, hogy Biatorbágyon nagyon 
tehetséges sportolók is laknak, akik ifjúsági szinten nem csak magyar, de világ 
szinten teljesítenek. Ők nem a látványsportokban nyújtanak kimagasló teljesítményt, 
így nehezebb anyagilag támogatni fejlődésüket. Ehhez tudott most Biatorbágy 
hozzátenni. Ezek a sportok squash, karate, versenytánc/fitness. A pályázatokon 
nyert ifjúsági csoport is támogatást, hogy újra alakuljanak és aktívvá váljanak a 
településen, ezzel is hozzájárulva a fiatalok közösségépítéséhez. Egy fiatal pedig 
jogosítvány megszerzését egészítette ki az ifjúsági pályázat támogatásból. 
 

b.) Éjszakai buszjárat: 
 
Régi igénye a fiatal korosztálynak, hogy településünket Budapesttel hétvégén 
éjszakai buszjárattal kössük össze. A tavalyi év októberében ez a kérés megvalósult 
és minden hétvégén pénteken és szombaton este 2-2 buszjárat közlekedik Etele tér 
és Biatorbágy között. A buszjárat kihasználtsága jelenleg úgy alakul, hogy vannak 
kiemelkedő forgalmú járatok, de ugyanúgy előfordul az alacsony utasszám is. Egy-
egy hétvégén átlagosan 16,4 fő éjszakai hazajutását segítjük elő a szolgáltatással, 
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ami a jó idő beálltával valószínűleg növekedni fog. Ez az ingyenes lehetőség segíti a 
fiatalok hétvégi szórakozását és biztonságos haza érkezését is. 
Az éjszakai buszjárat elindulásának a folyamatát végig követtem, érdekében lobbi 
tevékenységet folytattam. A megbeszéléseken, egyeztetéseken részt vettem, 
ötleteimmel hozzájárultam, hogy ebben a formában és időpontban induljon el a járat. 
A módosításokhoz internetes felméréseket készítettünk a fiatalokkal, így módosult a 
második járat indulási időpontja, az ifjúsági korosztály igényeihez igazodva. A 
szerződés megkötése után pedig mint kapcsolattartó lettem kijelölve az éjszakai 
buszjáratot biztosító Biatorbágyi Polgárőr Egyesület és az önkormányzat között.  
 

c.) Nyári gyermekfelügyelet: 
 
A 2019. évben az Önkormányzat első alkalommal 5 hetes nyári gyermekfelügyeletet 
biztosított a település alsó tagozatos diákjai részére. A nyári gyermekfelügyelet 
kérdését a gyermekek védelméről, a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szabályozza és a feladatot az önkormányzatok hatáskörébe utalja. 
 „ 44/B. § *  (1) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében - nem nevelési-oktatási 
céllal - a szolgáltatás nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít… 
… e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező 
tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási 
szünetekben,…” 
Biatorbágy Város Képviselő- testületének 8/2009 (10.30.) Ör. számú rendeletében 
törvényi kötelezettségünk így jelenik meg: 
Gyermekek napközbeni ellátása 9. § (1) A képviselő-testület a gyermekek 
napközbeni ellátását: a) bölcsődei ellátás b) óvodai nevelés c) iskolai napközis 
foglalkozás d) alternatív napközbeni ellátáskeretében biztosítja. 
Annak érdekében, hogy településünk széles körben magas színvonalon tudja 
megvalósítani az ellátást, az önkormányzat az ifjúsági koordinátort bízta meg a 
szervező munkával. Ezzel munkám újabb feladattal bővült az ifjúság irányába. Az 
iskolákkal egyeztetve először csak az alsó tagozatos tanulók részére július 8.- 
augusztus 9. között nyújtottunk alternatív napközbeni ellátást. 
A gyermek felügyelet helyszíne a Nagy u. 31. sz. alatti Bábos Ház volt, ahol iskolai 
pedagógusok vezetésével valósult meg a szolgáltatás. A részt vevő tanárok nagyon 
színes programot nyújtottak a jelentkező gyermekeknek. A gyermekfelügyeletre 
összesen 10 fő jelentkezett, és átlagban minden héten öten voltak jelen. A kis 
létszám miatt a tervezett költségvetési keretbe változatos programok is belefértek. 
Így mozi látogatás, kisvasutozás, játszóházak (Eleven park, Cyber Jump), állatkerti 
látogatás. A tavaly nyári felügyelet azt mutatja, hogy van igény a lakosok részéről 
ilyen típusú ellátásra a településen. A programra 2.000.000 Ft volt elkülönítve a 
költségvetésben. Ebből az összegből 1.000.000 Ft lett felhasználva. 
Ezt a programot 2020 évben is folytatni kívánjuk, melynek szervezése továbbra is a 
feladatomat képezi. 
 
 
Egyéb tevékenységek: 
 
 

a.) Konferenciák, képzések: 
 
2019-ben is igyekeztem ifjúsági konferenciákon részt venni. Így az év folyamán 6 
alkalommal találkozhattam másik települések ifjúsági koordinátoraival 
munkatársaival. Ezeket a konferenciákat a GYIÖT, Új Nemzedék szervezetek 
tartották.  Ezeken a konferenciákon jó gyakorlatokat, működő programokat 
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ismerhettem meg, amiből tudtam beépíteni elemeket a megvalósult ifjúsági 
pályázatokba is. 
Fontosnak tartom, hogy a Tempus Alapítvány képzésein konferenciáin is részt 
vettem, aminek eredménye volt a sikeres európai uniós pályázatunk is. Ezeken a 
konferenciákon pályázati lehetőségeket ismerhettem meg. 
 

b.) Előterjesztések: 
 
Összesen a 2019-es évben 18 előterjesztést készítettem, a fent részletezett 
feladatok ellátása közben. 
 

c.)  Kapcsolatok építése: 
 
Tovább folytattam a környező települések ifjúsági munkásaival, klubjaival a már 
korábban kialakult kapcsolatok mélyítését. Több alkalommal látogattam meg a 
Budaörsi Ifjúsági Házat, tapasztalatokat szerezni az ott folyó munkáról. 
Egyeztetéseket folytattam a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzattal is, hogy nálunk 
milyen módon lehetne kialakítani ezt az érdekérvényesítő formát. Az ifjúsági nap 
egyik fellépőjét is ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetjük, mert törökbálinti 
Grabovszki együttes volt a tavalyi ETNA egyik fellépője, amiben a törökbálinti ifjúsági 
önkormányzat több tagja is játszik. 
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2020 
 
A 2020 év minden szempontból nehéz volt a koronavírus járvány okozta 
intézkedések, tilalmak az egész évre rányomták a bélyegjüket. Sok program és 
rengeteg terv szerepelt az ifjúsággal kapcsolatosan az évre, ahogy az a 2019-es évi 
beszámoló részéből is kiderült, amiket sajnos nem tudtunk megvalósítani. Ennek 
ellenére sikerekről is be tudok számolni ebből a nehéz évből is. 
 

1. Civil pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 
 
Az idei évben is feladatom volt a civil egyesületekkel a kapcsolat tartás, és a 2020 
évi Civil Egyesületek Támogatására kiírt pályázat kezelése.  Ez az idei évben 
rengeteg plusz munkával egyeztetéssel járt együtt, hiszen a kialakult járvány 
helyzetben sokszor kellett egyeztetni, módosítani az egyesületekkel arról, hogy mit 
melyik programjukat tudják megvalósítani az év folyamán. Elmondható, hogy az idei 
pályázati év is sikeres volt, hiszen több új egyesület is jelentkezett a pályázati 
felhívásra, ami azt mutatja, hogy még mindig van fejlődési lehetőség a civil élet 
növelésére településünkön.  
 
 

2. Köznevelési pályázat: 
 
Ebben az évben is feladatom volt a köznevelési pályázatokkal kapcsolatos 
ügyintézés. Továbbra is nagyon jó viszony van az oktatási intézményekkel, így 
egyéb szervezésekben is tudjuk segíteni egymás munkáját. Ezzel az attitűddel lehet 
a település fiatal korosztálya felé még több és hasznos programot készíteni, 
fejleszteni nem csak az oktatás területén. Sajnos a vírus a köznevelési pályázat 
ügyintézésében is sok plusz munkát igényelt, és idén csak a pedagógusok 
tanulmányait és a megvalósítható csapatépítő programokat tudtuk támogatni. 
 

3. Pályázatok 
 
Ebben az évben is volt sikeres pályázatunk, aminek a felhasználására még nem 
került sor, de reményeink szerint át tudjuk majd csoportosítani az elnyert összeget, 
hogy jövőre rendezhessük meg belőle a tervezett eseményt. 
 
a.) Bethlen Gábor Alapkezelő pályázata  1.300.000 Ft 
 
A Magyarnak lenni szülőföldemen V rendezvény megszervezésére nyertünk a 
pályázaton, de sajnos a vírus helyzet miatt a rendezvény nem került megrendezésre, 
és sajnos idén már nem is fogjuk tudni megszervezni a programot. A Bethlen 
Alapkezelővel folyamatban van egy tárgyalás, hogy a december 31. megvalósítási 
határidőt kitolhassuk és jövőre tudjuk felhasználni ennek a rendkívül fontos 
testvértelepüléseinkkel a kapcsolatokat mélyítő programsorozat folytatására. 
 
b.) Tehetségbarát Önkormányzat Díj  1.500.000 Ft 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ 
Nonprofit Kft. a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi 
cselekvési programja alapján felhívást tett közzé a tehetséggondozásban kiemelkedő 
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munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére. A 
Tehetségbarát Önkormányzat Díj létrehozásának célja, hogy elismerésben 
részesüljenek azon helyi önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon túl aktív 
tevékenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, 
támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó 
szervezetekkel. A díj hozzájárul a helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének 
megerősítéséhez, támogatva a helyi szintű tehetséggondozó programok 
megvalósulását, a helyi tehetséggondozó rendszerek működését. 
Ezen a pályázaton elindult Önkormányzatunk, és a beadott tehetség gondozás 
területén végzett munkánkat elismerve településünknek ítélték a díjat. A díjjal járó 
támogatás összege 1.500.000 Ft, amit további tehetséggondozó programokra kell 
fordítania a településnek. A díjjal együtt jár a "Tehetségbarát Önkormányzat" cím 
birtoklása, és egyúttal kizárólagos jogosultságot szereztünk a „Tehetségbarát 
Önkormányzat 2020” logó használatára is. 
 
c.)  Erasmus+ pályázat 
  
Ahogy a 2019-es beszámolómban írtam, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati 
Társulás által megpályázott és elnyert Hozd közelebb! erasmus+ pályázatban 
megvalósító partnerként vesz részt településünk. Sajnos ez a program is tolódik a 
vírus helyzet miatt, így előreláthatólag 2021 év elején kezdődik a tényleges képzés 
és megvalósulása a programnak. Ennek előkészítő munkáit elkezdtem a két fiatallal 
már megbeszéltem a részvételüket, és bízom benne, hogy ez a program is segíti a 
település ifjúságához a nyitást az önkormányzat részéről.  
 
 

4. Ifjúsági pályázatok: 
 
Sikeresen folytattuk ezt a kiemelkedő programunkat, aminek legnagyobb elismerése 
a Tehetségbarát Önkormányzati díj elnyerése volt. Idén is mint tavaly a négy 
pályázat került kiírásra: 
1, Ifjúsági Közösségformáló Alap (IKA) 
2, Ifjúsági Tehetséggondozási Alap (ITA) 
3, Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása 
4, Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása 
 
A pályázatokra több beadvány érkezett az idei évben, mint tavaly így ez is siker, 
hiszen az ismertsége a pályázatoknak megnövekedtek. Idén is az Ifjúsági 
Tehetséggondozási Alap pályázat volt a legsikeresebb, ebben a pályázati kiírásban 
10 pályázat is érkezett. Ami öröm, hogy már nem csak egyéni sportolók, de 
csoportok és egy zenekar is beadta pályázati anyagát. Ez egy előrelépés, mert így 
nem csak a sportot tudjuk kiemelkedően támogatni, hanem más kulturális, művészeti 
területeken is segítséget nyújtunk tehetséges fiataljainknak. 
 

5. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
 
Az idei évben elkezdtük az egyeztetést a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
hogy a tavaly év végén megrendezett konferencia után a tényleges megalakulását is 
elindítsuk a Kábítószer Egyeztető Fórumunknak. az ütemezést megbeszéltük, a 
kezdeti egyeztetéseket lefolytattuk, de mint annyi mindenben ebben is közbe szólt a 
vírus okozta korlátozó intézkedések sora. Ahogy a járvány helyzet engedi, a fórumot 
életre fogjuk hívni szorosan együtt működve a szociális intézményünkkel. Várhatóan 
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jövő év elején újra beindulhat majd a kábítószer elleni küzdelemnek egyik 
legfontosabb intézményének újbóli létrehozása Biatorbágyon. 
 

6. Nyári gyermekfelügyelet 
 
A covid-19 vírus helyzet megnehezítette a szervezést, de így is 4 héten keresztül volt 
lehetőségünk a feladat ellátását megvalósítani. Idei évben is helyi pedagógusok 
bevonásával valósult meg a program. Két héten az Iharosi tábor két héten pedig a 
Biatorbágyi Általános Iskola épületében fogadtuk a biatorbágyi, és biatorbágyra járó 
alsó tagozatos gyermekeket. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a programot helyben is meg lehet szervezni 
magas színvonalon, bőven a betervezett költségkeret határain belül. Jelen programra 
2,5 millió forintot terveztünk, és a gyermekfelügyelet teljes költségvetése nem érte el 
az 1,1 millió forintot. Azt is megtapasztaltuk, hogy Biatorbágyon szociális alapon 
nincs igény ilyen nyári gyermekfelügyeletre. Még úgy is, hogy mindenki számára 
elérhetővé tettük a jelentkezést, egy hetet a négyből jelentkezők hiányában nem 
tudtunk megtartani. Pedig az előzetes felmérések alapján arra számítottunk, hogy 
minden héten hamar be fog telni az előre meghatározott maximális létszám. Főleg a 
covid miatt elfogyott szabadságok, és egyéb körülmények miatt.  
Ehhez képest az első és második héten a maximális 20 fős csoportra tervezett 
helyett 10 fő, a harmadik héten pedig 7 fő volt a résztvevő gyermekek száma. 
Minden héten tudtunk fogadni viszont közösségi munkájukat végző fiatalokat, így 
segítve őket a kötelező 50 óra teljesítéséhez. 
Összességében elmondható, hogy kötelező feladatunkat magas színvonalon tudtuk 
ellátni a megvalósult három hétben. Mindenképpen érdemes folytatni a már bevált 
programot, és jövőre ugyan így megszervezni a nyári gyermekfelügyeletet. 
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2021. évi tervek 

CÉLKITŰZÉSEIM: 
 
A 2019 - 2020. évben több téren sikerült eredményeket felmutatni az ifjúsági élet 
területén. A kiépített pályázati rendszerben ifjúságunkat támogatjuk, érezhetik, hogy 
a település foglalkozik a jövőjükkel, foglalkozik azzal, hogy a sport a kultúra területén 
még jobb teljesítményt tudjanak elérni, vagy a munkahelyi esélyeiket tudják növelni. 
Ezt az ifjúsági pályázati rendszert tovább kell vinni, és még szélesebb körbe kell 
eljuttatni a település fiataljaihoz. A nyári gyermekfelügyelettel egy már régóta húzódó 
problémára adtunk választ és megoldást. Ezt a programot is folytatni érdemes, 
hiszen így a szülőknek veszünk le a válláról terhet segítve őket a munka világában 
maradni. A következő évben ezekre a jó programokra építve és az egészséges 
életmód, sportolás lehetőségének fejlesztésével szeretném a közösségek építését 
tovább vinni, és még aktívabb ifjúsági közösségi életet létrehozni a településen.  
 
PROGRAMOK 
 

1. Ifjúsági nap testvérvárosokkal 
Az Európa a Polgárokért pályázaton elnyert összeg felhasználásával egy négy napos 
ifjúsági találkozó szervezése településünkön, melynek szerves részét képezné a 
2021. évi ifjúsági nap, az ETNA is. A rendezvény fő motívuma a mit gondolnak a mai 
fiatalok az Európai Unioról, előny hátrány? Miként éli meg egy Alistáli, egy 
Gyergyóremetei és egy Nagydobronyi, hogy mit hozott számára az EU csatlakozás? 
Milyen a fiatalok identitása, hiszen magyar vagyok, egy másik ország állampolgára 
és még uniós polgár is? Izgalmas témák arra, hogy megismerjék egymást 
testvértelepülésünk fiataljai. Az ETNA-n pedig a megszokott koncertek jó hangulat 
biztosítaná, hogy a komoly témák mellett egy kis szórakozás is legyen. A rendezvény 
4.000.000 Ft-ból szervezhető meg, amire az Európa A Polgárokért 10.800 eurót 
biztosít. 
 

2. Magyarnak Lenni szülőföldemen V. 
Az idei évben elmaradt Magyarnak lenni szülőföldemen kárpát- medencei 
testvértelepüléseinkkel megvalósított szakmai konferencia folytatása, melynek 
témája az ifjúsági munka és a közművelődés lenne. Ez a találkozó, az ifjúsággal 
foglalkozó szakemberek, civil szervezetek fóruma lenne. Miután az első négy 
alkalommal az oktatási intézmények munkatársain ismerhették meg egymást, a 
különböző országok oktatási rendszerét, és tudtak kiépíteni egymás között erős 
kötelékeket, partner kapcsolatokat, az ötödik alkalommal ugyan ezt szeretnénk 
tovább vinni az ifjúsági szakemberekkel, közművelődési intézményekkel. 
Házigazdaként 4.000.000 Ft keretből lehet megvalósítani a rendezvényt, amihez 
minden évben sikeresen pályáztunk támogatásokra, az NKA és a Bethlen Gábor 
Alapkezelőhöz. Az idén elnyert támogatást is sikerül jövő évre átcsoportosítani.) 
 

3. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
Sajnos a járvány helyzet miatt az idei évben elmaradt szakmai intézmény 
létrehozása. Ezt a 2021-es év első negyed évében valósítanánk meg, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködésével, irányításával. Ennek a 
létrehozásában szakmai anyagokkal segíteném az intézmény munkatársait, hogy 
minél működőképesebb, minél hasznosabb fóruma lehessen Biatorbágynak. 
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4.  Hozd Közelebb! pályázat 

Ennek az Erasmus+ pályázatnak is a megvalósulási fázisa a járvány ügyi helyzet 
miatt áttolódik a 2021-es év elejére. Az előkészületek után egy tartalmas programban 
lesz része Biatorbágy Ifjúságának. A pályázatnak a fiatalok és a városvezetés közötti 
párbeszéd elősegítése, a strukturált párbeszéd kialakítása a célja. Ennek első 
tevékenysége egy képzés lesz, ahol két fiatal és egy döntéshozó vesz részt.  A 
második tevékenység helyben, a jelentkezők településein zajlanak le. Ennek célja, 
hogy helyi szinten, saját igényekhez szabottan, egy szimulációs eseményt 
szervezzenek közösen a fiatalok és a velük együttműködő döntéshozók. A 
szimuláció megvalósításához a tréning során kapnak megfelelő mennyiségű és 
minőségű információkat. A szimulációs esemény célja kettős: Egyrészt a résztvevő 
fiatalok részére megismerési és tapasztalatszerzési lehetőséget ad a program egy, a 
szervezők által választott demokratikus intézmény, döntéshozatali mód 
megismerésére. Másrészt pedig a szimuláció során, témaként egy olyan aktuális, 
helyi szinten jelentkező kérdést vagy problémát tudnak közösen feldolgozni majd, 
amely hozzásegíti a résztvevőket és a település vezetőit a probléma felismerése és 
megoldása irányába történő elmozdulásra. Bízunk benne, hogy a járványhelyzet 
fogja engedni megvalósulni a programot. 
 

5. Ifjúságnak szóló programok a JFMK-ban 
A JFMK-val együtt működve, olyan zenészek zenekarok fellépésének támogatása, 
amely zenekarok bevonzanák az ifjúsági korosztályt is. A Chaplin koncerteknél is 
megtalálni azt a lehetőséget, hogy ne csak a közép korú idősebb korosztályt 
célozzák meg koncertjeikkel, hanem a fiatalokat is. Fontos lenne, hogy a JFMK 
programjaiban hangsúlyosan szerepeljenek a fiataloknak szóló koncertek, 
programok. A jó gyakorlatokat (társasjáték klub, stand up fellépők) tovább vinni, és 
bővíteni (koncertek, ifjúsági színelőadások, irodalmi estek stb.) a cél. Ennek a 
programnak a megvalósulására 1,5- 2 M Ft betervezésére lenne szükség. 
 

6. Továbbtanulási expo 
Ennek a jól működő programnak a folytatása, ami szintén a járványhelyzet miatt 
elmaradt az idei évben. Még szélesebb körben keresni meg a középiskolákat, hogy 
minél érdekesebb és minél színesebb legyen az expo iskola választéka. Ezek az 
iskolák a négyes metróval könnyen megközelíthető, de távolabbi helyek lehetnek. 
Fontosnak tartom, hogy olyan iskolák tudjanak bemutatkozni az expon, amik 
könnyen kevés utazással elérhetőek a település középiskolás korú gyermekeinek. A 
programnak a buszköltsége 50.000 Ft. 
 

7. Internet biztonság, social media hatása az ifjúságra 
Nagyon fontos területe az ifjúság életének a social media, viszont amilyen hasznos 
olyan veszélyes terep is. Fontos, hogy felkészítsük, megóvjuk fiataljainkat ezeknek a 
közösségi oldalaknak a negatív hatásától. Február 12-én volt egy ilyen témájú 
előadás a JFMK szervezésében, erre építve több, akár online eseményt szervezve 
lehetne még jobban elmerülni a számítógépek jelentette kockázatokban, 
veszélyekben. Erre a sorozatra 100.000 Ft tervezését javaslom a költségvetésbe. 
 
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, SPORT 
 

8. Iskolai roller, kerékpár tárolók fejlesztése 
Eddig is sok gyermek jár alternatív eszközökkel iskolába. Felkészülve a kerékpárút 
fejlesztés pozitív hatására, hogy még többen fognak kerékpárral vagy rollerrel 
iskolába járni a gyermekek közül a biai iskola épületeiben kerékpár, roller, 
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elektromos roller tárolók elhelyezésének megvizsgálása, fejlesztése. Ez 500.000 Ft 
hozzárendelésével kivitelezhető lenne. 
 

9. Közlekedés biztonság fejlesztése 
Az új kerékpárút kiépülésével még jobban megnyílik az iskolás gyerekek számára az 
alternatív közlekedési formák használata az iskolába járáshoz. Ezért a jövő évben 
újra meg kell szervezni a közlekedés biztonsági napot, amit 2018-ban sikeresen 
szerveztünk meg a Fő térre. Annak érdekében, hogy minél több gyermekhez elérjen, 
ezt a lehetőséget projekt napokként az iskolákba vinni, ahol minden gyereket el 
tudnának érni a közlekedés biztonságot oktató szakemberek. 
 

10. Grundfoci pályák, ingyenesen elérhető sport lehetőségek fejlesztése 
Településünkön a fiataloknak lehetőséget kell teremteni, hogy egészségesen 
éljenek. Ennek elengedhetetlen részét kell képeznie a testmozgásnak, sportnak. 
Ennek a fejlesztése szabad ingyenes területekkel már régóta tárgya a fejlesztési 
terveknek. Sok állampolgári megkeresés, kérés támasztja azt alá, hogy erre igény is 
van a településünkön. A következő évben két helyszínen lehetne kialakítani kis grund 
sport pályákat, a Füzes patak partján, és a Herbrechtingen téren. Ennek 
megvalósítására a költségvetésbe 2-3 M forint elkülönítését javaslom. 
 
 

11. Sport az egészségért 
A fiataloknak is fontos az egészség megőrzése, ezért is fontos, hogy fejlesszük a 
sportolási lehetőségeket, és szervezzünk alkalmakat, amikor amatőr szinten tudnak 
mozogni a település polgárai. Jó kezdeményezéseket folytatni (városi futónap), és 
újakat indítani a cél. Ennek részeként, a régi ETNA szellemében, ahol a sport is 
fontos szerepet játszott a rendezvényeken, újra feleleveníteni a street ball 
bajnokságot. Amennyiben sikerül fejleszteni a grund pályákkal a helyszíneket, akkor 
ott rendezve, ezzel is reklámot és ismertséget hozni az új helyszíneknek, vagy a már 
megszokott Fő téri helyszínen a nyár folyamán nyújtanánk lehetőséget a 
sportaktivitás kifejtésére. Ennek költsége 200.000 Ft. 
 
PÁLYÁZATOK 
 

12.  Ifjúsági pályázatok 
Az idei évben megnövekedtek az ifjúsági pályázatokra beadott igénylések. Ez is 
mutatja, hogy van igény ezen típusú támogatásokra. A legnagyobb elismerése ennek 
a programnak, hogy Biatorbágy el tudta nyerni a 2020 évi Tehetségbarát 
Önkormányzat díjat. A következő évben el lehetne gondolkodni, hogy a 
Tehetségbarát Önkormányzat díj pályázati anyagában is megfogalmazott tovább 
fejlesztést véghez vigyük, és új ifjúságot támogató pályázatokat indítsunk, vezessünk 
be. pl.: szociális ösztöndíj rendszer általános iskolától az egyetemig. Viszont azt 
látjuk, hogy a beadott pályázatok még, ha növekedni is fognak jövőre bőven a 
megállapított kereten belül mozognak, így a keret csökkentését javaslom, azzal a 
kitétellel, hogy támogassuk iskoláink tehetség programjait is, és csoportosítsuk át a 
köznevelési pályázatba azt az összeget, amivel csökkentenénk ezt a keretet. Így 
jövőre erre a célra 5M Ft-ot javaslok betervezni a költségvetésbe. 
 

13. Pályázat figyelés 
A jövő évben is a programjainkhoz kapcsolódó pályázatokon el fogunk indulni. A 
programokhoz kapcsolódóan az NKA és Bethlen Gábor alaphoz rendszeresen 
pályázunk sikeresen. E mellett, ha ifjúsággal kapcsolatos pályázatok kerülnek 
kiírásra, azokon is el fogunk indulni, hogy településünkön minél több és jobb 
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szolgáltatást, fejlesztést tudjunk véghez vinni, ami az ifjúságunkat segíti. Ezek a 
pályázatok lehetnek az ifjúsághoz csak közvetve kapcsolódó pályázat, mint 
közlekedés fejlesztés, munkahely támogatás, oktatás támogatása stb. A következő 
évben is partnerként tudunk részt vállalni Európai uniós pályázatokban, amivel 
megint csak tudjuk fiataljaink programjait, életét színesíteni. 
 
 
KAPCSOLATTARTÁS  
 

14.  Új középiskola  
A tervek szerint 2021-ben elkezdi működését az új középiskola Biatorbágyon. Ez egy 
régen várt fejlesztés, amivel az ifjúsági munkában is lehetőségek nyílnak meg. Közös 
programokat lehet szervezni, hogy a közép iskolai korosztály is elérhető legyen, és 
bevonható a jövőbeni projektekbe, programokba. Ha a középiskolába Diák 
Önkormányzat is létre jönne, akkor az lehetne alapja a jövőbeni település színtű 
Ifjúsági Önkormányzatnak is. Ezeket a lehetőségeket 2021-es év második felében el 
kell kezdeni kiaknázni, és jó együttműködést kialakítani az új iskolával. 
 
 

15.  Ifjúsági kerekasztal 
Az ifjúsági kerekasztal egy információs tanácskozás az ifjúsággal foglalkozó 
intézmények (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, JFMK, Iskolák), civilek 
(Ifjúsági egyesületek, egyesületek ifjúsági tagozatai,), egyéb csoportok 
(Bűnmegelőzési Klub, Cserkészek) és személyek között. Az ifjúsággal foglalkozó 
szervezetek programjainak, együttműködéseiknek egy remek helyszíne lehet ez a 
fórum. A jövő évben 3-4 alkalommal összehívni, és a feladatokat, programokat 
együttműködéseket koordinálni egyeztetni lehetne. Illetve jobban lehetne reagálni az 
év közben felmerülő nehézségekre, vagy lehetőségekre. 
 

16.  Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv 
Szintén a covid helyzet miatt elmaradt az Ifjúsági Koncepció Cselekvési Tervének a 
megújítása. Ezt is az első negyedévben meg kell tennünk, ebben a dokumentumban 
tud megjelenni mindenkinek a célja, akarata az ifjúsági élet javítására, fejlesztésére. 
ezt a 2021 év elején meg kell tennünk, és a felsorolt programokat ebben a tervben 
véglegesen elfogadni, és a 2022. évre is tervezni fejlesztéseket az ifjúsági élet 
területén. 
 
 
Kérem a tisztelt bizottságot, hogy tárgyalják meg s fogadják el a 2019. és 2020. éves 
munkámról szóló beszámolót. 
 
 
Biatorbágy, 2020.október. 16. 
             Tóth Tamás 
         Ifjúági koordinátor 
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