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Előterjesztés 
Az ifjúsági pályázatok pályázati kiírásának felülvizsgálatáról 

Biatorbágy Város önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2019. (IV. 25.) határozatával írt ki előszőr pályázatot a helyi ifjúság támogatására. A 

településen élő ifjú korosztálynak a létrehozott támogatási rendszerben négy különböző típusú 

önkormányzati hozzájárulást van lehetősége igényelni. 

a) Ifjúsági Tehetséggondozási Alap (ITA) 

b) Ifjúsági Közösségformáló Alap (IKA) 

c) Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása 

d) Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása 

Ezek közül az a-c pályázatokról a képviselő-testület hatáskörében születik döntés, meghatározott 

pályázati beadási határidők szerint. A d, pályázatnál pedig egy folyamatos beadási és elbírálási 

lehetőség áll fent, és az Oktatási, Egészségügyi és Szociális bizottság hatáskörébe lett helyezve 

a döntési jogkör. 

A pályázatokat folyamatosan az igényekhez és lehetőségekhez a tapasztalatok alapján formáljuk, 

hogy a lehető legjobb lehetőséget tudjuk a fiataloknak nyújtani. Az elmúlt bizottsági üléseken több 

javaslat született, hogy a pályázatok kiírásában változtatásokat eszközöljünk. Ezek a javaslatok 

a következőek voltak: 

1. A pályázati kiírást egyszerűsítsük, a mostani kiírásban szereplő két körös pályáztatás és 

ebből adódó két körös beszámolási határidő kavarodást okozhat. 

2. Az Ifjúsági Tehetséggondozási Alap pályázatnál a sport kategóriában valamilyen 

differenciálást végezzünk el. 

ezeket a javaslatokat az alábbi módon lehet a pályázati kiírásban érvényesíteni. 

1, pályázati, beszámolói időpontok a kiírásban: 

A pályázati kiírás ezen pontjának megváltoztatása több módon történhet. 

a) Az eredeti változat marad a kiírásban, azaz két fordulóban tudnak pályázni a fiatalok. Ami 

azért került bevezetésre, hogy akik tudományos munkára nyújtanak be pályázatot, az őszi 

időszakban is legyen lehetőségük pályázni, viszont ezzel együtt a többi al lehetőségnek 

is ezt a rendszert vezettük be. (művészet, sport) Ez magával vonta, hogy két körös legyen 

a beszámolási kötelezettség is. A mostani rendszerben a következőképpen alakul ki a 

pályázat:  



 
 

 

március- ifjúsági pályázatok kiírása és előző évi ifjúsági pályázatok beszámolója I. 

május- Ifjúsági pályázatok elbírálása I. 

október- előző évi Ifjúsági pályázatok elszámolása II. 

november- ifjúsági pályázatok elbírálása II. 

E mellett az egyéb iskolai végzettségek folyamatos beadással történnek. Ennek a rendszernek 

az előnye, hogy ha valaki lekési a tavaszi pályázatot még van ideje pályázni az őszi fordulóban, 

főleg a tudományos pályázaton. Hátránya, hogy a beszámolók össze csúszhatnak, és nehezebb 

követni, hogy ki mikor számolt be és pályázott 

b) A pályázatokat egy időpontban írjuk ki. Ezzel a jövőben egyszerűsödne a beszámolási 

időpont, mert innentől kezdve egy időpontban történne az elbírálás így az elszámolás is. 

Az egyéb iskolai végzettségek támogatásánál hagyjuk a folyamatos elbírálást, ezen nem 

változtatunk, és továbbra is bizottsági hatáskörben történne a folyamat. Amennyiben ezt 

a lehetőséget választjuk, akkor a következő évben, hogy az őszi fordulóban támogatást 

nyert fiatalok is tudjanak pályázni, javaslom, hogy az időpontok a következő módon 

valósuljanak meg: 

április- 2023. évi Ifjúsági pályázat kiírása 

június- 2022. évi ifjúsági pályázatok elszámolása és a 2023. évi ifjúsági pályázatok 

elbírálása 

c) Az egyéb iskolai végzettségek elvégzésére kiírt pályázatot is együtt kezeljük a többi 

pályázattal és a b, pontban megállapított időponthoz igazítjuk, egyben visszaadjuk a 

képviselő testületnek a döntési hatáskört. 

2, Ifjúsági Tehetséggondozási Alap pályázatának a differenciálása: 

Felmerült javaslatként, hogy ne mindenkit egyformán támogasson a pályázat, hanem valamilyen 

differenciálást végezzünk el a pályázati kiírásban. Ezt a módosítást is többféleképpen lehet a 

pályázati kiírásba bevezetni, attól függően, hogy mit tekintünk a differenciálás alapjának.  

A differenciálás alapját az elért eredmények határozzák meg: 

pl.: adott sportágban még eredményei nincsenek, de tehetséges fiatal 100.000 Ft 

adott sportágban nem országos eredményekkel rendelkezik 150.000 Ft 

adott sportágban magyar országos bajnokságban elért eredményei vannak 200.000 Ft 

adott sportágban nemzetközi eredményekkel is rendelkezik 250.000 Ft 

adott sportágban világeseményeken (EB, VB, Olimpia) eredményekkel rendelkezik 300.000 Ft 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

véleményét tartalmazó javaslat alapján hozza meg döntését az ifjúsági pályázatok pályázati 

kiírásának felülvizsgálatáról! 



 
 

Biatorbágy, 2022. november 11. 

Tisztelettel:  

 

Tarjáni István 

polgármester 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottságának 

…/2022. (XI. 21.) határozata 

Az ifjúsági pályázatok pályázati kiírásának felülvizsgálatáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 

Bizottsága az alábbi döntés hozza:  

 

1.  A 2023. évi Ifjúsági pályázatok kiírásánál az alábbi változtatásokat alkalmazza: 
I. A pályázatot a 2023-tól kezdődően…….. időpontban írja ki az Ifjúsági Tehetséggondozási 

Alap, a Felsőfokú Tudományos munkák támogatására, és az Ifjúsági Közösségformáló 

Alap tekintetében. Az Egyéb iskolai végzettségek támogatásánál 

pedig…………………….. 

II. A pályázati kiírásban differenciálást vezet be a következő módon, ………………………….. 
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