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I. Tartalmi összefoglaló 

A fiatalok érzékelhető módon eltávolodtak a politikától az utóbbi évek során. Ez sajnos 
országosan és kerületünkben, Kőbányán is igaz. Egyre kevesebb fiatal mutat érdeklődést a 
közügyek iránt, aminek - ha a rossz tendencia folytatódik - későbbi eredménye egy olyan 
magyar társadalom lehet, amely érdektelen a saját ügyeit illetően. Ezt a tendenciát Kőbánya 
vonatkozásában vélhetően képesek lennénk megfordítani a Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat 
létrehozásával. 
Az ifjúsági önkormányzat célja a fiatalok összefogása, érdekeinek képviselete és 
megjelenítése, bevonása az őket érintő önkormányzati döntésekbe, valamint a jövő tudatos 
állampolgáraiban a lokálpatriotizmus és önkormányzati működés megismertetése és 
elsajátítása. 

A települési önkormányzat, ha másként nem rendelkezik, az éves költségvetési rendeletében 
pénzügyi forrást biztosít az ifjúsági önkormányzat működéshez, mellyel az ifjúsági 
önkormányzat önállóan gazdálkodik és az önkormányzat zárszámadásával egyidejűleg 

elszámol a felhasznált költségvetési kerettel. 
Az ifjúsági önkormányzat tagja lehet minden 16. életévét betöltött helyben lakó magyar 
állampolgár, maximum 25. életévének betöltéséig. 
Az ifjúsági önkormányzat önállóan működhet, meghatározhatja saját céljait, feladatait saját 
Szervezeti és Működési Szabályzatában, melynek összhangban kell lennie a települési 
önkormányzat SZMSZ-ével. Évente legalább 4 alkalommal kell üléseznie. 
Az ifjúsági önkormányzat tagsága demokratikus választással vagy az ifjúsági szervezetek, 
diák- és hallgatói önkormányzatok delegálásával vagy ezen lehetőségek valamilyen 
kombinációjával jön létre. 
Az ifjúsági önkormányzat elnökét a delegáltak maguk közül választják évenként. Az esetleg 
kieső delegáltat a delegáló szervezet egy hónapon belül pótolja. 
A települési önkormányzat egy választott képviselője állandó megbízottként az ifjúsági 
önkormányzattal rendszeresen kapcsolatot tart. Segíti az ifjúsági önkormányzat 
tevékenységének adminisztrációs és dokumentálási feladatait. 

Az ifjúsági önkormányzat kezdeményezési, véleményezési és tanácskozási jogkörrel 
rendelkezik a települési és nemzetiségi önkormányzatok minden olyan döntésében, 
feladatában, mely közvetlenül érinti a települési ifjúság oktatási, nevelési, gyermekvédelmi, 
sport és kulturális érdekeit (pl.: pályázatok, ösztöndíjak, táborozások, művészeti iskolák 
tevékenysége, eszközbeszerzések). 

Az ifjúsági önkormányzat feladatai közé tartozik, ha az önkormányzat másként nem 
rendelkezik: 

- ifjúsági és gyermekprogramok szervezése, így különösen drogprevenciós előadások és a 
tartalmas szabadidő eltöltését segítő sporttevékenységek szervezése; 



- az identitásérzés erősítése érdekében a helyi értékvédelmi feladatokban és 
hagyományőrzésben való közreműködés; 

- a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a környezettudatos, az önellátó életmódra 
nevelő programok szervezése (ifjúsági közösségi kert létrehozása); 

- a fiatalok kapcsolattartásának és együttműködésének elősegítése; 
- az önkormányzat gyermekeket és fiatalokat érintő döntéseiben az érintettek érdekeinek 

megjelenítése; 
- a településen élő fiatalok érdekképviselete; 
- helyi problémák felvetése, azokra megoldások keresése és továbbítása az önkormányzat 

felé; 
-a fiatalok segítése a pályaválasztásban; 
- a fiatalok figyelmének felhívása pályázati lehetőségekre. 

Magyarország a fiatalok érdekeinek érvényesítésében igen nagy elmaradásban van. A 
döntéseknek ez a korosztály rendre elszenvedője és nem pedig alakítója. Ennek következtében 
az ifjúság eltávolodott a politikától és a közélettől mind országos, mind helyi szinten. Azért, 
hogy ez megváltozzon, és a fiatalok öntudatos, a politikai rendszert ismerő választókká 
váljanak, az önkormányzatnak is aktívan tennie kell. 
Komoly aggodalomra ad okot, hogy a fiatalok egyre gyakrabban döntenek a település 
(rosszabb esetben az ország) elhagyása mellett, ami igen káros demográfiai folyamatokhoz 
vezet. Számukra a lakhatási és munkalehetőségen túl olyan jövőképet szükséges helyben 
biztosítani, amely érdekeltté teszi őket a maradásban. Ebben pedig az önkormányzatnak is 
felelőssége van. A jövőképen túl pedig fontos szempont, hogy amindennapi időtöltésükhöz 
megtalálják-e azokat a programokat, amelyek ezt a korosztályt érdeklik. 

Ellenkező esetben ezeket más településen fogják megkeresni. Szükség van tehát olyan 
szervezeti keretre, amely ezeket a problémákat az érintettek bevonásával kezelni tudja, vagyis 
alkalmas érdekérvényesítésre, tudatos és a politikai folyamatokat ismerő fiatalok nevelésére, 
valamint tartalmas programok szervezésére. Olyan intézményre, amelyen keresztül a helyi 
fiatalok problémái felszínre juthatnak, hogy az önkormányzat orvosoini tudja azokat. 

Szükséges, hogy ennek a feladatnak az önkormányzatunk az élére álljon, és megteremtse a 
feltételeit a Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának 

Az ifjúsági önkormányzatok intézménye nem új Magyarországon, az ország több településén 
működik jól ma is. Számos eredményt tudhatnak maguk mögött, képesek voltak a politikát 
közelebb hozni a fiatalokhoz, megismerni az ifjúság helyi problémáit és tartalmas 
programokat szervezni. Fontos, hogy Kőbánya is mielőbb csatlakozzon ezekhez a pozitív 
példákhoz. 

A javaslat az ehhez szükséges munka első lépése, mely igen tág keretek között határozza meg 
a Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat működési feltételeit és feladatait. Mindezzel nagy 
mozgásteret biztosítva az önkormányzatnak és a fiataloknak az ideális működés kialakítására. 

Ezekre tekintettel kérem, hogy a T. Képviselő-testület támogassa az előterjesztést! 
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A végrehajtás feltételei 

Önkormányzatunk költségvetését a jelen előterjesztésben foglalt intézkedések csak a kerület 
vezetése által megszabott mértékben fogják terhelni, tekintettel arra, hogy az előterjesztés e 
tekintetben szabad kezet ad Kőbánya vezetőinek, emellett az előterjesztésben foglalt célok 
elérésére is igen tág kereteket szab. 
A Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat működésének tervezett kezdetéig kellő idő áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy a végrehajtás szakszerű, körültekintő és pontos legyen. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

.. .12015. ( ... ... )határozata 

a Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat megalakítását. A Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat 
működésének 2015. szeptember l-jei megkezdéséhez a 2-5. pontban meghatározott 
előkészületeket rendeli el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításával, 
önálló önkormányzati rendelet megalkotásával vagy önkormányzati alapítású civil 
szervezetként működtetve jöhet-e létre az ifjúsági önkormányzat. Ezt követően a szükséges 
jogi előkészületeket tegye, és készítse elő az ifjúsági önkormányzat létrehozásához szükséges 
döntéseket. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készítse elő az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását annak érdekében, hogy az 
biztosítson elkülönült keretet az ifjúsági önkormányzat működtetésére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kőbányán működő gyermek és ifjúsági 
intézményekkel, szervezettekkel vegye fel a kapcsolatot, és kérje ki a véleményüket az 
ifjúsági önkormányzat belső működési rendjének kialakításához. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy minden munkaterv szerinti rendes 
képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást a jelen határozat végrehajtásáról napirend előtti 
felszólalás keretében. 

Határidő: 2015. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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