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tanácsnokai részére

Tisztelt Közgyőlés!

A Fıvárosi Közgyőlés a 2045/2008.(XII.18.) számú Fıv. Kgy. határozatával elfogadta
a Fıvárosi Ifjúsági Koncepciót és intézkedési tervet, és ezzel együtt a 2053/2008. (XII.18.)
számú, valamint a 412/2009. (III.26.) számú Fıv. Kgy. határozataiban felkérte a
Fıpolgármestert arra, hogy készítsen elıterjesztést a Budapesti Ifjúsági Tanács felállítására,
valamint az Ifjúsági Koordinátor feladatainak ellátásához szükséges intézményi rendszer
kialakítására.
Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítása érdekében Budapest Fıváros
Önkormányzata létrehozza a Budapesti Ifjúsági Tanácsot, amelyhez rendelet megalkotására
van szükség az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
A rendelet meghatározza a Budapesti Ifjúsági Tanács feladatait és tagjait, rendelkezik
a Tanács mőködési rendjérıl, szervezeti és mőködési feltételeirıl.

Budapest Fıváros Önkormányzata lehetıséget biztosít a fıvárosi fiatalok érdekeit
segítı, életminıségét javító, és mások érdekeit nem sértı kezdeményezések megjelenésére a
fıvárosi döntésekben. A budapesti ifjúsági munka szereplıi az önkormányzat és intézményei,
a civil- és társadalmi szerveztek és végül, de nem utolsó sorban maguk a fiatalok. A sikeres
ifjúsági munkához intézményrendszer kiépítésére van szükség, illetve a fiatalokat érintı
ügyekben több szektorra kiterjedı együttmőködésre, különbözı szereplık megközelítéseinek,
nézıpontjának egyeztetésére.
Ennek egy tervezett fóruma, a Budapesti Ifjúsági Tanács, amely a fiatalok képviseletét
biztosító, véleményezı és javaslattevı testület. Figyelemmel kíséri a Budapesten élı, tanuló,
dolgozó fiatalok helyzetét, javaslatot készít, állást foglal, különösen az oktatásügyi,
egészségügyi, szociális, közlekedési, sportügyi, városrendezési és közmővelıdési ágazatokat
érintı és a fiatalokkal összefüggı kérdésekben.
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A Budapesti Ifjúsági Tanács feladata továbbá, hogy összegyőjtse és feldolgozza a
fiatalokkal foglalkozó szakmacsoportok véleményét, információit, ennek érdekében
kutatásokat, felméréseket kezdeményezhet, illetve szakmailag támogathat.
Lehetısége nyílik arra is, hogy közremőködjön az ifjúság élethelyzetének javításával
kapcsolatos programok kidolgozásában.
A Budapesti Ifjúsági Tanácsnak 29 tagja van. A tagok kiválasztása során figyelembe vettük a
márciusi elıterjesztésben megfogalmazott szempontokat. Törekedtünk a tagok egyenlı
ágazati súlyozását is figyelembe venni. Szempontként szerepelt továbbá, hogy amennyiben
lehetséges, az adott területet képviselı szervezet ernyıszervezetként mőködjön. Szavazati
joggal rendelkezı tagoknál kiemelt szempont volt, hogy közvetlenül fiatalokkal foglalkozó,
számukra széleskörő szolgáltatásokat nyújtó és/vagy fiatalokból álló szervezetek legyenek
budapesti referenciaterülettel. A Tanács javasolt tagjairól a 2. számú melléklet ad
tájékoztatást.
Szavazati joggal rendelkeznek (16):

1. Budapesti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák delegáltja (BIIRSZ)
2. Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet delegáltja
3. Budapesti Szabadidısport Szövetség delegáltja
4. Fıvárosi Diákönkormányzatok Szövetségének delegáltja (FİDISZ)
5. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának budapesti delegáltja (HÖOK)
6. Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány delegáltja
7. Kapocs Ifjúsági Önsegítı Szolgálat delegáltja
8. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ delegáltja
9. Magyar Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének delegáltja
10. Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentı Szervezetek Szövetségének delegáltja
11. Motiváció Alapítvány delegáltja
12. Ökumenikus Ifjúsági Iroda delegáltja
13. Sziget Csoport Kulturális Egyesület delegáltja
14. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete budapesti régiójának delegáltja
15-16. azon egyházak, illetıleg felekezetek által közösen jelölt két személy, amely egyházak,
illetıleg felekezetek a Magyar Köztársaság területén mind az általános és középiskolai
nevelésben és oktatásban, mind a felsıoktatási alap- és mesterképzésben és a doktori
képzésben hitéleti, illetıleg nem hitéleti célú oktatást, nevelést és képzést biztosító köz- és
akkreditált belföldi felsıoktatási intézményekkel rendelkeznek

Tanácskozási joggal rendelkezı tagok (13):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artemisszió Alapítvány delegáltja
BRFK Gyermek és Ifjúsági Osztály delegáltja
Budapesti Diáksport Szövetség delegáltja
Budapesti Egyetemi és Fıiskolai Sportszövetség delegáltja
Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Szövetségének delegáltja
Budapesti Népmővelık Egyesületének delegáltja
Diák Újságírók Országos Egyesületének delegáltja
Gimnáziumok Országos Szövetségének delegáltja
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9. Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda delegáltja
10. Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának delegáltja
11. Nagycsaládosok Országos Egyesületének Közép-magyarországi Régiós Iroda delegáltja
12. Pszichodiák Alapítvány delegáltja
13. Vargabető Klub-Mőhely Egyesület delegáltja
A Budapesti Ifjúsági Tanács szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart, mely ülések
nyilvánosak. A Tanács üléseire szükség szerint, eseti jelleggel szakértıket, szakértıi
testületeket hívhat meg.
A rendeletalkotás kapcsán nélkülözhetetlen a Fıvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1992 (III.26.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ)
módosítása, mivel a Fıvárosi Ifjúsági Koncepció és intézkedési terv végrehajtásához
szükségessé vált az önként vállalt önkormányzati feladatok kibıvítése.
A Fıvárosi Önkormányzat SZMSZ módosítására irányuló javaslatot az 1. számú
melléklet tartalmazza.

A Fıvárosi Közgyőlés 412/2009. (III.26.) számú Fıv. Kgy. határozatával felkérte a
fıpolgármestert, hogy tegyen javaslatot az Ifjúsági Koordinátor feladatainak meghatározására.
Az Ifjúsági Koordinátor feladata, hogy elısegítse az ágazati döntések elıkészítése
során az ifjúsági koncepció érvényesülését, képviselje az ifjúság élethelyzetét befolyásoló
szempontokat az önkormányzati döntések elıkészítésben, valamint tájékoztassa a Fıvárosi
Közgyőlést a Budapesti Jövımőhely ülésén született eredményekrıl minden év december 31ig.
Amennyiben a Közgyőlés ifjúsági tanácsnokot választ, ezzel az Ifjúsági Koordinátori
feladatokat tanácsnok látja el. Ifjúsági tanácsnoknak Germánné dr. Vastag Györgyit, az
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság elnökét javaslom. Az ifjúsági tanácsnok új státusz
nyitását nem igényli, többletköltséggel nem jár.
A Fıvárosi Önkormányzat SZMSZ módosítására irányuló javaslatot a 3. számú melléklet
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést a döntési javaslatok elfogadására és a rendeletek megalkotására.
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DÖNTÉSI JAVASLAT

A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy
1. megalkotja …………./2009 (……) számú önkormányzati rendeletét a Budapesti
Ifjúsági Tanács létrehozásáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
2. megalkotja ...../2009. (.........) számú önkormányzati rendeletét a Fıvárosi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) számú
Fıv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.
3. ifjúsági tanácsnoknak Germánné dr. Vastag Györgyit választja meg az 5. számú
mellékletben foglalt feladatok ellátására.

Az 1; 2. döntési javaslatok elfogadása minısített szavazattöbbséget, a 3. döntési javaslat
egyszerő szavazati többséget igényel.

Budapest, 2009. június „ „
Horváth Csaba
fıpolgármester-helyettes
Láttam:
Dr. Tiba Zsolt
főjegyző
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Melléklet:

1.
2.
3.
4.

számú melléklet: Rendelet a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról
számú melléklet: A Budapesti Ifjúsági Tanács tagjai
számú melléklet: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása
számú melléklet: A jelenleg hatályos SZMSZ szöveg és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt szövegtervezet kéthasábos változata
5. számú melléklet: Az ifjúsági tanácsnok feladatai
6. számú melléklet: Nyilatkozat az elıterjesztés nyilvános tárgyalásához, az ifjúsági
tanácsnok státuszra való felkérés elfogadásához

Egyeztetve:

Oktatási Ügyosztály:

Jogi Ügyosztály:
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