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Tárgy: Javaslat TÁMOP 5.2.5 B-10/1 KMR 
pályázaton való részvételre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A TÁMOP 5.2.5 B európai uniós pályázat ifjúsági és drogprevenciós programokra, kü
lönösen ifjúsági információs iroda létrehozására és fenntartására használható fel. A vissza 
nem térítendő támogatás összege 20 millió és 80 millió forint között lehet. 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 242/2009. (X. 20.) számú határozatá
val javasolta a Képviselő-testületnek Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását - a 
Főosztály szervezeti keretein belül -, melyet egyébként kiemelt ifjúsági szolgáltatásként tarta
nak számon az ifjúságsegítő szakemberek. Erre a célra 2010. évi költségvetésbe (kísérletkép
pen) 2.500.000,- Ft összeg került betervezésre, mely 5 hónapra elegendő. 

A TÁMOP-os pályázatból 20-80 millió forint közötti összegre pályázunk „Ifjúsági cé
lú programok" tevékenységcsoportra. A pályázónak a projekt megvalósítására annak megkez
désétől számítva 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázónak fenntartási kötelezettsége van, 
vagyis vállalnia kell - a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visz-
szafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és 
tulajdonviszonyában változás nem történik. 

A Kőbányai Ifjúsági Információs Iroda 

Az Ifjúsági Információs Iroda hiánypótló intézmény, hiszen a fiatalok számára nem áll 
rendelkezésre más olyan szolgáltató rendszer, amely ilyen komplex formában kínálna megol
dást az iskolán, illetve munkahelyen kívüli, valamint az otthon nem megoldható problémákra, 
nem megválaszolható kérdésekre. 

Tekintettel arra, hogy az információhoz való jog alapvető emberi és állampolgári jog, 
kijelenthető az is, hogy az Iroda olyan humánszolgáltatást végez, mely alapellátás-jellegű szol
gáltatást nyújt fiatalok számára. Számos szakmaközi megbeszélésnek végső konklúziója, hogy 
a fiatalok értelmes szabadidő-eltöltését az iskolához való kötéssel, iskolai szabadidős progra
mokkal lehetne megvalósítani. Az Ifjúsági Információs Iroda alternatíva a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez is. 

Létrehozásának létjogosultságát az is mutatja, hogy Budapesten már nyolc kerületben 
van Ifjúsági Információs Iroda (VII., VIII., IX., XIII., XIV., XVIIL, XX., XXI. (lásd l.sz. mel
léklet). Országos szinten további tizenöt - kis- és nagyvárosokban kialakított - , illetve egy 
határon túli iroda alkotja a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsé
gét (HAYICO). 
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Kőbányán az ifjúsági korosztály szükségletei, igényei egyre sürgetőbbé teszik az Iroda 
létrehozását, speciális szolgáltatásainak nyújtását. A IX. és X. kerület határán lévő, Ecseri úti 
aluljáróban megtalálható, „Alul-járó" Ferencvárosi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
munkatársainak tanúsága szerint igen sok X. kerületi fiatal keresi fel irodájukat. 

Az Ifjúsági Információs Iroda tevékenységével egy helyre koncentrálja mindazokat a 
lehetséges információkat, amelyek külön-külön megtalálhatóak ugyan, de beszerzésük, a köz
tük való eligazodás sok időt és energiát igényel. Felerősíti mindazoknak a szervezeteknek, 
információs hálózatoknak a tevékenységét, amelyekkel kapcsolatba kerül. A hozzá fordulóktól 
igényeket, jelzéseket gyűjt, ezeket továbbítja az érintett szervezetek felé, segítve ezzel munká
jukat. 

Az irodák a fiatalok várható problémáinak megelőzéséért, illetve csökkentéséért, a he
lyi igényekhez igazodva alakítják ki és működtetik a céljaik és feladataik megvalósításához 
szükséges információs és tanácsadó szolgáltatást. A működtetés által érzékelt és felvetett 
problémákat vissza kell csatolniuk a helyi önkormányzatnak, szakmai nyilvánosságnak és 
célcsoportjainak, ezáltal kedvezően befolyásolva tevékenységüket, együttműködésüket, a fia
talokat érintő társadalmi folyamatokat, döntéseket. 

Az Ifjúsági Információs Iroda tervezett költségvetése öt éves működésre: 

Szolgáltatások: 

Jogi tanácsadás: 
Egészségügyi tanácsadás: 
Pszichológus: 
Szabadidős programok szervezése 
Tanulmányi szolgáltatás: 

Összesen öt évre számítva: 

360 000,-/év 
240 000,-/év 
240 000,-/év 
300 000,-/év 
240 000,-/év 

1 380 000,-/év 

7 625 372 

Egyéb költségek, rezsi stb. 
melegvíz, fűtés, telefon, internet előfizetés, kisebb iroda fenntar
tásához tartozó eszközök vásárlása (egészségügyi papír, villany
körte, szappan, tea, karton, ceruza, filctoll stb.) 

Összesen öt évre számítva: 

660 000,-/év 

3 646 918 

Bérköltség szeptembertől havonta egy fő diplomás pályakezdő 
részére, munkáltatói járulékkal: 

Összesen öt évre számítva: 

1 859 280,-/év 

9 296 400 

Mindösszesen: 20 568 690 

2 



Az Ifjúsági Információs Iroda költségei öt éves időszakra számítva (részletezés az elő
ző táblázatban): 

Időszakok -
költségek: 

Anyagköltség 
(számítógépek, 
bútorok stb.): 

Szolgáltatá
sok 

Egyéb kts. 
(rezsi, eszkö
zök stb.) 

Bérköltség: Összesen: 

2013 - 1 380 000,- 660 000,- 1 859 280,- 3 899 280,-
2014 - 1 449 000,- 693 000,- 1 859 280,- 4 001 280,-
2015 - 1 521 450,- 727 650,- 1 859 280,- 4 108 380,-
2016 - 1 597 523,- 764 033,- 1 859 280,- 4 220 836,-
2017 - 1 677 399,- 802 235,- 1 859 280,- 4 338 914,-

Összesen öt 
év alatt: 

-
7 625 372,- 3 646 918,- 9 296 400,- 20 568 690,-

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda szolgáltatásai: 

♦♦♦ Tanácsadás: 
> Jogi 
> Pszichológiai-mentálhigiénés vagy életvezetési, életszervezési 
> Továbbtanulási 

♦♦♦ Információszolgáltatás: 
> Helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények 
> Helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények 
> Helyi, regionális és országos közoktatási és felsőoktatási információk 
> Helyi egészségügyi ellátások 
> Helyi szociális ellátások 
> Helyi hivatalok 
> Országos hatáskörű hivatalok, hatóságok 
> Helyi és megyei önkormányzatok 
> Helyi, regionális és országos olcsó szálláslehetőségek 
> Országos utazási és szálláskedvezmények (diákigazolvány stb.) 
> Helyi és regionális munkalehetőségek 
> Munkanélküli ellátás 
> Helyi albérletek 
> Helyi, regionális és országos pályázatok 
> Helyi és regionális segítő- és krízisellátó helyek 
> Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (Eurodesk Irodák) 
> Európai mobilitással összefüggő alapinformációk (Youth Hostelek Európában, csere

programok) 

♦ A szolgáltatásokat mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül nyújtja. 
Mindezek figyelembevételével az iroda elsődleges célcsoportja a 12-29 éves korcsoport. 

♦♦♦ Az ügyfelekkel való kapcsolat kialakításakor az Iroda figyelembe veszi a személyes ada
tok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elő
írásait. 
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♦ Az Iroda szolgáltatásai szakmailag és térben elkülönülve működnek más szervezettől, in
tézménytől vagy szolgáltatástól. 

♦ A szolgáltatások ingyenesek. 

Fenti összegek minimális szinten lettek tervezve, az anyag- és infrastrukturális kiadásokat 
a pályázatból szeretnénk fedezni. 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést soron következő ülésén 
tárgyalja, a bizottság döntését az elnök a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T O K ; 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - megerősítve 
az 1166/2010. (V.20.) sz. határozatában foglaltakat - a TÁMOP 5.2.5 B-10/1 KMR kódszámú 
„Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázatán Ifjúsági 
Információs Iroda létrehozásával indul, egyben vállalja annak a pályázatban meghatározott 
ötéves fenntartási kötelezettségét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért: dr. Ronyecz Róbert 

Hajdú Péter 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 5.2.5 
B-10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 
című pályázati felhívásra benyújtandó (ifjúsági információs iroda létrehozása és fenntartása) 
pályázati dokumentáció összeállításával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza 
meg. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért: dr. Ronyecz Róbert 

Hajdú Péter főosztályvezetők 

B u d a p e s t , 2010. május 31. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő ^ / í M " 



1. sz. melléklet 

Budapesti Ifjúsági Információs Irodák 

Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanács
adó Iroda 

Bp. VII. Kazinczy u. 14. 

Józsefvárosi Kulturális Központ - Ifjúsági 
Információs Iroda 

Bp. VIII. Harminckettesek tere 2. 

Alul-Járó Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda 

Bp. IX. Ecseri úti metróaluljáró 

Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda 

Bp. XIII. Pannónia u. 34. 

Cserepesház Zuglói Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda (ZIFI) 

Bp. XIV. Egressy u. 73/c. 

Pestszentlőrinci Ifjúsági Információs és Ta
nácsadó Iroda 

Bp. XVIII. Üllői út 453. 

Pince Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iro
da 

Bp. XX. Ferenc u. 1. 

Csepel AMK Ifjúsági Információs Pont Bp. XXI. Simon Bolivár sétány 4-8. 
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