V á ros Po lg ár mest er e
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/231
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS
Az Ifjúsági korosztály támogatási lehetőségeiről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága, valamint az
Egészségügyi és Szociális Bizottsága első körben a januári ülésén tárgyalta az ifjúság
támogatásainak lehetőségeiről szóló előterjesztést. Az ott elhangzott javaslatok alapján, és
további egyeztetések után elkészült a kiegészített munkaanyag, az idei évben bevezethető
ifjúsági támogatásokról.
I, Szociális típusú támogatás:
1. Egyéb, nem iskolai képzések megszerzésének támogatása
II, Tehetséggondozás témakörébe tartozó, pályázati lehetőségek:
2. Helyi zenekarok támogatása
3. Egyetemisták, főiskolások diploma és tanulmányi verseny munkájának támogatása
4. Kiemelkedő sportolók támogatása
III, Egyéb pályázati támogatás
5. Fiatalok közösségépítését célzó támogatás
I, Szociális típusú támogatások
Ez a támogatási forma olyan igényelhető támogatás, melyet több dimenzió mellett lehet
differenciálni. Így lehet szociális úton, rászorultsági alapon adni, de lehet kor szerint is
differenciálni, illetve általánossá tenni.
1, 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
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. A támogatás összege egyszeri 30.000 Ft-tal számolva, kb. 1.500.000 Ft-tal
terhelné meg az önkormányzat költségvetését. (50 db becsült igényléssel számolva)
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Javaslom ezt a támogatást mindenki számára elérhetővé tenni jövedelem és korhatár
megkötése nélkül. Kérem a bizottságokat és a testületet, hogy döntsön az igénylés módjáról.
(Igénylés útján, vagy pályázati rendszerben történő támogatás. A pályázatban lehetőség
lehetne a pontozásra több dimenzió mellett pl.: mihez szükséges, szociális helyzet, stb.).
II, Tehetséggondozás témakörébe tartozó, pályázati lehetőségek:
Ezeket a támogatási formákat közös pályázati rendszerben javaslom kidolgozni, aminek a
felsorolt támogatási formák az elkülönített pályázati zsebei lennének. Mindegyik
támogatásnak a közös pontja, hogy valamilyen területen tehetséges fiatalokat céloz meg.
2, 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 díja, előadások
szervezése és a hangfelvétel készítésének támogatása szerepelne. A próbaterem
bérlésének támogatása havi rendszerességgel (10.000 Ft/hó), míg a hangfelvétel készítése
egyszeri támogatási formában történne (20.000Ft/zeneszám, max. 100.000Ft). Egyszeri
támogatás lehetne az előadás, koncert szervezése is (max. 120.000Ft/alkalom erejéig). Az
igénylése minden évben pályázati úton történne és feltételként köti ki, hogy amennyiben a
zenekar támogatást nyer az önkormányzattól vállalja, hogy egy biatorbágyi rendezvényen
ingyenesen fellép. 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 keretösszeg
meghatározását. (500.000 Ft)
3, 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
a nagyközönség számára is, ezzel is színesítve a tudományos témájú programokat a
településen. Javaslom, hogy erre a pályázati célra kb. 500.000 Ft/ év összeg elkülönítését.
4, Kiemelkedő sportolók támogatása
Biatorbágy mindig is támogatta a sportolást ezért, ha a településünk hírnevét egy kiemelkedő
fiatal sportoló is növeli, annak a támogatása fontos feladata lehet az Önkormányzatnak.
Amennyiben egy helyi fiatal kiemelkedő sportteljesítményt nyújt, az ő versenyzési
lehetőségeit, felkészülését, felszerelését tudná támogatni az Önkormányzat. Javaslok erre a
célra a pályázati keretben 1.000.000 Ft-ot.
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III, Egyéb pályázati támogatás
Ebbe a kategóriába egy támogatási lehetőség került kidolgozásra. Ez a nem formális, ifjúsági
csoportok, közösségek támogatása.
5, Nem formális ifjúsági közösségek közösség építő támogatása:
Egy kijelölt keretösszeg erejéig pályázati úton elérhető támogatás lehetősége, a civil
pályázat mintájára. Az ifjúsági közösségek, baráti társaságok pályázhatnának olyan
eseményekre, célokra, amelyek a csoportjuk összetartozását erősítik, elő segítik annak
formális keretek közé terelését, ezzel is a civil életünk színesebbé tételét, ifjúságunk civil
elhivatottságát támogatva. Egy pályázati úton, pályázati keretből történő támogatás
kidolgozását javaslom, melynek a keretösszegét 3.000.000 Ft-ban határoznánk meg.
A fent kidolgozott módon Biatorbágy város költségvetését, nagyjából 6.500.000 (ebből
tehetséggondozásra fordított keret: 2.000.000Ft, épülő közösségek támogatása:
3.000.000Ft, szociális jellegű támogatás: 1.500.000Ft) terhelné meg. Ezek a számok alanyi
jogon juttatott támogatásokkal lettek kiszámolva. Amennyiben szociális támogatásnál egy
jövedelem határt is megszab az Önkormányzat, akkor természetesen a költségek is
csökkennek.
Kérem a tisztelt bizottságot, képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a javaslatot, és döntsön,
hogy melyik támogatási formákat kívánja bevezetni, és annak részletes szabályozását
kidolgozni.

Biatorbágy, 2019. március 18.

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. (III. 28.) 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 polgármesteri kabinetet és a szervezési osztályt,
hogy a fenti támogatásokat dolgozzák ki részletesen, és fogalmazzák meg a
pályázati kiírást.
Határidő: 2019. június
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Szervezési Osztály,

4

