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Tisztelt Közgyűlés!

Budapest, mint a Magyar Köztársaság Fővárosa különleges státusszal bír. Fővárosunk
kétszintű közigazgatási felépítésének megfelelően a fővárosnak és a fővárosi kerületeknek is
megvannak az önálló feladatai. Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.)
63. § (2) szerint:
„A fővárosi önkormányzat ellátja azokat a kötelező és önként vállalt helyi, települési
önkormányzati feladat- és hatásköröket, melyek a főváros egészét vagy egy kerületet
meghaladó részét érintik, valamint melyek a fővárosnak az országban betöltött különleges
szerepköréhez kapcsolódnak, e körben rendeletalkotási jog illeti meg.”
A 63./A § pedig többek között arról is rendelkezik, hogy a fővárosi önkormányzat részt vesz
az egynél több kerületet érintő gyermek- és ifjúsági tevékenység összehangolásában.
A kétszintű közigazgatási szerkezet egy Budapesti Ifjúsági Koncepció kialakítása során
előnyként kezelhető, ami a főváros és a kerületek kooperációjában, a kezdeményezés
lehetőségben, és a Fővárosi Önkormányzat koordináló szerepében jelenik meg.
Budapest jelenleg nem rendelkezik ifjúsági koncepcióval, miközben az ifjúsági
munka alapvető célcsoportjának tartott 14-25 éves korosztályokhoz a főváros népességének
valamivel több, mint harmadát (kb. 37%-a) sorolhatjuk. Tudvalevő ugyanakkor, hogy más
megyei jogú városok és egyes fővárosi kerületi önkormányzatok is a település, illetve kerület

fiataljait kiemelt célcsoportként kezelve, koncepció mentén alkotta meg jövőképét. Ezen a
területen a főváros jelenleg lemaradásban van.
A Magyar Köztársaság Kormánya 2007-ben arra kapott felhatalmazást az
Országgyűléstől, hogy készítse el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát. Az „Általuk jobb legyen”
címet viselő és 15 éves időtávra készülő koncepció ez év végére várható elfogadásával, jó
eséllyel megnyílhat annak a lehetősége, hogy súlyához és jelentőségéhez mérten a magyar
ifjúsági munka is megkapja azokat a forrásokat, lehetőségeket, eszközöket, amelyek lehetővé
teszik e terület számára is azt, hogy az ifjúságpolitika más európai országokban elfogadott
módon önálló politikai rangra emelkedjen. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megnyitotta a
„Gyermekek és fiatalok integrációs programjai” (TÁMOP 5.2.5.) pályázati programjait,
amelyre települési önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott intézmények nyújthatnak be
támogatási kérelmet. Ez az új forrás is ad esélyt arra, hogy a Fővárosi Ifjúsági Koncepció
megvalósítására új források állhassanak rendelkezésre.
Általánosságban egy város ifjúsági koncepciója annak a városi rangú politikának az
összefoglalása, amely a városban lakó, élő, dolgozó és sokféleképpen tagolódó társadalmi
csoportok közül a fiatalokkal és a rájuk vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos gondolatokat,
irányokat, cselekvéseket tartalmazza.
Budapest ifjúsági koncepciójának alapvető rendeltetése az, hogy megfogalmazza, mi az, amit
a Fővárosi Közgyűlés megtehet azért, hogy a fiatalok kreativitása, alkotó energiáik a város
életének jobbá tételéhez hozzájárulhassanak, hogy számukra Budapest mindig otthonos
nagyváros lehessen, azaz támogassa egy élhető és az új kezdeményezéseket befogadó városi
környezet kialakítását és fenntarthatóságát.
Budapest jövőjét a fiatalok formálják-alakítják. Az, hogy milyenné, azon is múlik, hogy hol,
hogyan készülnek fel felelős, felnőtt élet-szerepeikre. A főváros ehhez sokféle bátorítást,
segítséget adhat.
A koncepcióban bemutatjuk:
1. Az ifjúsági koncepció indokait és indokoltságát
2. Vázoljuk azokat az elméleti alapokat, amelyekre felfogásunk épül
3. Középtávon (2008 – 2010 között) két lépcsőben javasoljuk a részletes Budapesti
Ifjúsági Koncepció megalkotását, amelynek elemei:
- a fiatalok részvételének erősítése, kezdeményezéseik bátorítása – és ezzel a
hosszabb távú ifjúsági koncepció megalapozásában való részvételük biztosítása
(városházi Ifjúsági Alap megerősítésével, új fórumok szervezésével és
működtetésével, a Főváros koordinációs és együttműködést szervező
tevékenységének fejlesztésével)
- Budapesti Ifjúságpolitikai Koncepció elkészítése a jelenlegi szektoriáliságazati
gyakorlat
áttekintésével,
elemzésével,
szektorok
közötti
összehangoltság lehetőségeinek felvázolásával,
4. Rámutatunk a beavatkozási lehetőségekre, a fővárosi kerületekkel való együttműködés
adottságaira
5. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ifjúsági koncepció együttműködés-érzékeny, a
szakemberek együttműködésének alapjait pedig egy közösen elkészített „Budapesti

ifjúsági térkép” elkészítése és az ahhoz szükséges indikátorok kidolgozása alapozhatja
meg.
6. Intézkedési tervben foglaljuk össze a lehetséges, most megtehető lépéseket
7. Bemutatjuk azt az európai Chartát, amelyet hosszabb távon, mint adaptálható példát
követésre érdemesnek tartunk, valamint kitérünk azokra az indikátorokra, amelyek
segítségével az elkövetkező években Budapest Főváros Közgyűlése áttekintheti azt,
hogy mennyire tartják „élhetőnek” a fiatalok a várost.
A Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciójának és intézkedési tervének megalkotására
készült javaslat készítése során egyeztettünk a kerületi önkormányzatok ifjúsági
feladatellátással foglalkozó munkatársaival. Az előterjesztett szakmai anyaghoz fűzött
javaslataik mellett üdvözölték és támogatták a megkezdett folyamat továbbvitelét, a
koncepció céljait és szemléletét. A kerületek mellett a tervezetet megküldtük a Fővárosi
Diákönkormányzatok Szövetségének is.
Az 1. számú mellékletben bemutatott koncepció Wootsch Péter és Kádár Csoboth Péter
ifjúságszakértők közreműködésével készült. A koncepció megfogalmazásakor figyelembe
vettük a Budapest Középtávú Városfejlesztési Koncepcióját, a 2005-ben a Főpolgármesteri
Hivatal felkérésére készített „Az ifjúság helyzete, szociológiai tanulmányok Budapest
Főváros ifjúsági koncepciójának elkészítéséhez” című dolgozatot, a Studio Metropolitana
által kiadott (a Mimikri Bt. által a Fővárosi Közgyűlés Európai Integrációs Bizottsága
felkérésére 2006-ban készített) „Budapesti fiatalok” vizsgálat megállapításait, adatait.
Felhasználtuk az ugyancsak a Studio Metropolitana 2002-ben készített „Pezsgés Pesten, a
Budapesten és környékén élő fiatalok véleménye a fővárosról” c. vizsgálatának
megállapításait is. Kitekintettük az európai színtéren megfogalmazódott elképzelésekre is. E
szempontból az Európai Unió „Fehér Könyv az ifjúságról” folyamatban megszületett
eredményeket, az Európa Tanács Kormányközi Irányító Testületének (CDEJ) az
ifjúságpolitika indikátorairól, illetve az ifjúságpolitika tartalmairól szóló, valamint a Helyi és
Regionális Önkormányzatok Európai Kongresszusa (CLRAE) ifjúsági vonatkozású
dokumentumait.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg, s támogassa az előterjesztést!

Az előterjesztés mellékletei:
1) „Budapest, a fiatalok aktivitásainak fővárosa”
(egy fővárosi ifjúsági koncepció) – az egyeztetéseken elhangzottak átvezetésével
2) Budapesti Ifjúsági Térképéhez alkalmazható indikátorok
3) Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által elfogadott és a Helyi és Regionális
Önkormányzatok Európai Kongresszusa által készített „Európai Charta a Fiatalok
Részvételéről a helyi és a regionális önkormányzatok életében” (2003)

Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Budapesti Ifjúsági Koncepció megalkotására vonatkozó tervezetet.
2. felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1. számú melléklet intézkedési
tervében foglaltak végrehajtásáról és 2008 novemberében számoljon be a
Közgyűlésnek a megtett intézkedésekről.
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határidő: 2008. november 30.
3. felkéri a Főpolgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros
Középtávú Ifjúsági Koncepcióját.
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határidő: 2008. december 31.
A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Budapest, 2008. június „ „
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