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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 117/2011. (VI.23.) Kt. számú határozatával elfogadta a „Komló Város 
Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója 2011-2018.” című dokumentumot, és a következő három évre 
(2012-2014) Gyermek- és Ifjúsági Cselekvési Terv elkészítését írta elő. A képviselő-testület 
határozatában a Cselekvési Terv elkészítésének határidejét a 2011. októberi rendes testületi ülés 
időpontjában állapította meg.  
 
A cselekvési terv a koncepció által megfogalmazott célokból adódó konkrét feladatok 
meghatározására szolgál. A feladatokhoz azonban konkrét határidőket, forrásokat és felelősöket 
is szükséges rendelni. Ennek érdekében a városi rendezvényterv, valamint a költségvetés 
elkészítésével párhuzamosan éves Ifjúsági Munkaterv alkotását javaslom. 
 
A 2011. januárja óta tartó konzultáció (Városi Diákfórum, Komlói Ifjúsági Kerekasztal) 
tapasztalatait Borbás Sándor önkormányzati képviselő és Topolcsányi Dániel a Városi Diákfórum 
kapcsolattartója gyűjtötte össze és fogalmazta meg az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület javasolta továbbá, hogy a Cselekvési Terv kidolgozásával egyidejűleg 
kerüljön megvizsgálásra annak lehetősége, hogy a Városi Diákfórum, a Komlói Ifjúsági 
Kerekasztal, valamint a Sport Kerekasztal, milyen formában vehetne részt az őket érintő 
önkormányzati döntések előkészítésében.  
 
A Komlón működő gyermek és ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok képviselői 
tanácskozásukon kifejezték együttműködési szándékukat, annak érdekében, hogy az Európa 
Charta „a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében” című dokumentum 
(Európa Tanács 237/1992. számú határozata) szellemében megteremtődjön az intézményes 
feltétel, amelyen keresztül a fiatalok kinyilváníthatják véleményüket, növelni tudják szerepüket 
és – a képviselők révén – kedvezményező partnerek a városi gyermek és ifjúsági tevékenységben. 
A fiatalok által felvázolt kérés – mely szerint a döntéshozatali mechanizmusba, az őket érintő 
ügyeket illetően bekapcsolódhatnának – egyezik az önkormányzat törekvéseivel. 
 

• Javaslom, hogy a feladatok ellátása érdekében a fent nevezett szerveződések minden, a 
gyermek- és ifjúságot érintő és érdeklő kérdésben véleményt nyilváníthassanak, 
javaslatokat adhassanak képviselőik által. Részt vehessenek a település fejlesztését és 
mindennapi életét befolyásoló tervek (gyermek, ifjúsági, fejlesztési, közművelődési, sport 
és egyéb) kidolgozásában.  

• Javaslom, hogy a Városi Diákfórum képviselője állandó meghívottként vegyen részt az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság ülésein. Az önkormányzat ifjúságpolitikai 
céljaira, feladat- és eszközrendszerére vonatkozó előterjesztések esetében véleményezési 
jog, a Gyermek- és Ifjúsági Koncepció és Cselekvési Terv meghatározásával, 
módosításával kapcsolatos döntéseknél javaslattételi jog, minden egyéb, a bizottság által 
tárgyalt előterjesztés esetében tanácskozási jog illesse meg. 

• Indokolt lehet további társadalmi szervezetek, szerveződések bevonása is a döntés-
előkészítés mechanizmusába, hiszen ha ezek a szervezetek, szerveződések nagyobb 
szerepet nyernek a jogalkotási eljárásban, az növeli a jogalkotást kísérő társadalmi 
konszenzust.  
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Bár az elmúlt évben jelentős fejlődés indult el az önkormányzat ifjúságpolitikájában, kistelepülés 
révén - főként elöregedő társadalommal - nehéz helyzetben állunk az ifjúság megmozdítása, 
motiválása, esetleg helyben tartása terén. Ezek a tapasztalatok is erősítették önkormányzatunkat 
abban, hogy fontos lenne egy munkatársat alkalmazni az ifjúsághoz kötődő feladatok ellátására, 
azonban szűkös anyagi lehetőségei miatt csak pályázati támogatással tudná megteremti az 
ifjúsági referens alkalmazásának feltételeit. A feladatok (melyet a 2. számú melléklet tartalmaz) 
ellátása azonban az ifjúsági referens alkalmazási lehetőségeinek megteremtéséig is biztosított, 
ezeket jelenleg a Városi Diákfórum kapcsolattartója látja el.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
előterjesztésére a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság előterjesztésére – megtárgyalta és elfogadja az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal Komló Város Gyermek- és Ifjúsági Cselekvési Terv (2012-2014) keretében 
megvalósítandó feladatokat és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a városi rendezvényterv, valamint a költségvetés elkészítésével 

párhuzamosan javasolja éves Ifjúsági Munkaterv alkotását, mely tartalmazza feladatokhoz 
rendelt konkrét határidőket, forrásokat és felelősöket. 

 
2. A Képviselő-testület javasolja, hogy a Városi Diákfórum képviselője kapjon meghívást az 

oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság üléseire. Az önkormányzat ifjúságpolitikai 
céljaira, feladat- és eszközrendszerére vonatkozó előterjesztések esetében véleményezési 
jog, a Gyermek- és Ifjúsági Koncepció és Cselekvési Terv meghatározásával, 
módosításával kapcsolatos döntéseknél javaslattételi jog, minden egyéb a bizottság által 
tárgyalt előterjesztés esetében tanácskozási jog illesse meg. A Képviselő-testület utasítja a 
jegyzőt, hogy készítse elő a szükséges SZMSZ módosítást és a novemberi rendes testületi 
ülésre terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
3. A Képviselő-testület javasolja, hogy az SZMSZ módosítással egyidejűleg kerüljön 

megvizsgálásra annak lehetősége, hogy a további társadalmi szervezeteket, 
szerveződéseket milyen formában lehetne nagyobb mértékben bevonni az őket érintő 
önkormányzati döntések előkészítésébe. 

 
4. A Képviselő-testület – a 2011. évi Országos Diákparlament ajánlásával összhangban – 

ifjúsági referens alkalmazását tűzi ki célul. Megvizsgálja, hogy pályázati lehetőségek 
segítségével vagy más módon hogyan tudja megteremteni az ifjúsági referens 
alkalmazásának feltételeit. Az ifjúsági referens alkalmazási lehetőségeinek 
megteremtéséig annak feladatait (melyet a 2. számú melléklet tartalmaz) a Városi 
Diákfórum kapcsolattartója látja el. Feladatai és adminisztratív teendői ellátásában a 
Polgármesteri Hivatal segíti. 
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Határidő: 1. pont tekintetében minden év februári rendes testületi ülés 
  2. és 3. pont tekintetében a 2011. novemberi rendes testületi ülés 
  4. pont tekintetében értelem szerint 
Felelős:  dr. Makra Istvánné elnök 
    Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2011. október 19. 
 

 
 

Dr. Makra Istvánné 
elnök 
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1. számú melléklet 
 

Komló Város Gyermek- és Ifjúsági Cselekvési Terve 
keretében megvalósítandó feladatok 

(2012-2014) 
 
 

1. Intézkedés: Az ifjúsági feladatellátás feltételeinek javítása, valamint az ifjúság közéletben 
történő részvételének, aktív közéleti szerepvállalásának segítése. 
Eszköz: Ifjúságügyért felelős önkormányzati képviselő megbízása, Ifjúsági referens 
munkakör kialakítása, az ifjúsági kapcsolatrendszerek működtetése (Diákfórum, Ifjúsági 
Kerekasztal) a kapcsolattartó munkájának támogatása. 

 
2. Intézkedés: Hozzájárulás az ifjúság társadalmi problémáinak megoldásához, a problémák 

feltérképezése, a tanítási idő alatt az iskolán kívül, valamint tanítási időn kívül  – délután, 
szünidők  –  csellengő gyermekek, fiatalok kiszűrése. 
Eszköz: Ifjúsági Őrjárat szervezése. 

 
3. Intézkedés: A korszerű tudás, a piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, a 

sikerességet garantáló képességek, készségek és kompetenciák erősítése. 
Eszköz: Pályaorientációs foglalkozás szervezése. 

 
4. Intézkedés: Foglalkoztatás, munkaerő-piaci integráció segítése. 

Eszköz: Állásbörze szervezése 
 

5. Intézkedés: Cselekvési, motiváló, segélyprogramok kidolgozása a fiatalok 
szegregációjának, a cigány és nem cigány fiatalok közötti konfrontálódás megelőzésére. 
Eszközök: helyi Roma Stratégia alkotása, Szociális Kerekasztal működtetése, cigány 
népismeret foglalkozások szervezése. 

 
6. Intézkedés: Helyi kulturális, helytörténeti, nemzetiségi, múlt-jelen értékek írásos 

rögzítése, dokumentálása, továbbörökítése. 
Eszközök: Honismereti programok, településtörténeti rajz-, irodalmi, fotópályázatok. 

 
7. Intézkedés: Helyi gyermek- és ifjúsági táborozási lehetőségek kínálatának megismertetése 

helybéli és ide érkező táborozók számára, táborozási feltételek, körülmények javítása. 
Eszközök: önkormányzati szálláshelyek felújítása, karbantartása, kedvezményes 
igénybevétel biztosítása. 

 
8. Intézkedés: Programok, rendezvények támogatása, ahol a fiatalok interaktív módon 

vonódnak be az eseményekbe, nem pedig a passzív, fogyasztói magatartást erősítik. 
Eszköz: Csapat- és szervezetépítő tréningek szervezése, támogatása. 

 
9. Intézkedés: A helyi ifjúsági kezdeményezések számára anyagi, természetbeni valamint 

szakmai segítség nyújtása. 
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Eszköz: Diákközösségek, ifjúsági csoportok kezdeményezéseinek támogatása, különösen 
a közösségi munka keretében megvalósuló fejlesztési projektek esetében. 

 
10. Intézkedés: Az ifjúság kulturált szabadidő-eltöltés feltételeinek és az ifjúsági 

rendezvények, koncertek igénybevételének javítása. 
Eszköz: Elégedettségi vizsgálat és igényfelmérés az ifjúság körében. 

 
11. Intézkedés: Ifjúsági közösségi terek fejlesztése. 

Eszköz: Pályázati lehetőségek felkutatása, a meglévő létesítmények karbantartása, 
felújítása. 

 
12. Intézkedés: Közösségek, klubok létrehozásának segítése, amelyek az egészséges 

életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik az ifjúságot. 
Eszközök: Egészséges és környezettudatos életmódra ösztönző versenyek, programok, 
Egészséghét, véradás szervezése, Látogatás a közműszolgáltató cégeknél, 
Környezetvédelmi Tábor támogatása. 

 
13. Intézkedés: Sport, tömegsport népszerűsítése, sportlehetőségek kínálatának bővítése, 

ifjúság testi-lelki egészségvédelme. 
Eszközök: Sport Fórum működtetése, Sportágválasztó program, Iskolák közötti 
sportvetélkedők szervezés. 

 
14. Intézkedés: Ifjúságvédelemmel kapcsolatos prevenciós tevékenységek támogatása, 

Biztonságos szórakozás, drog mentes szórakozóhely feltételeinek biztosítása. 
Eszköz: prevenciós foglalkozások szervezése, Ifjúsági Őrjárat szervezése. 

 
15. Intézkedés: Közösségi közlekedés javítása. 

Eszköz: Folyamatos utasszámlálás, állapotfelmérés, a tanulók és a pedagógusok 
véleményének megismerése és érvényesítése az autóbusszal végzett közösségi 
közlekedési szolgáltatás struktúrájának kialakítása során. 
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2. számú melléklet 
 
Az ifjúsági referens legfontosabb feladatai: 
 

• Szervezi és elősegíti a Komlón működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, 
intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját. 

• Elősegíti az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és a 
jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását. 

• Támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését. 
• Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységét érintő belső (komlói) 

és külső (településen kívüli: kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi) 
kapcsolatokat, és erőforrásokat tár fel és integrál a település ifjúsági feladatainak 
ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához. 

 
 
Az ifjúsági referensi feladathoz kapcsolódó kötelezettségek, tevékenységek 
 

• Képviseli az önkormányzat bizottságaiban az ifjúság ügyeit. 
• Ismeri az ifjúságot érintő ügyeket az önkormányzati és minden egyéb szférában. 
• Segíti, koordinálja a város ifjúsági koncepciójának, az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv 

előkészítését és kezdeményezi annak döntési kompetenciával rendelkező szerv elé 
terjesztését. 

• Kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil szervezetek között, 
szervezi a Komlói Ifjúsági Kerekasztal munkáját. 

• Figyelemmel kíséri és kutatja az ifjúsági önszerveződéshez szükséges anyagi és humán 
erőforrásokat. 

• Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését.  
• Elősegíti az ifjúsági szervezetek demokratikus működését, demokrácia-neveléssel, 

állampolgári neveléssel kapcsolatos programokat szervez. 
• Információs anyagokat gyűjt a gyermekjogokhoz, az állampolgári jogokhoz kapcsolódó 

témákban és elérhetővé teszi a korosztály tagjai számára. 
• Újabb szolgáltatásokkal biztosítja a fiatalok információval való ellátottságát, fejlesztését, 

önszerveződését.  
• Lehetőséget teremt a nem-formális tanulás eszközrendszerének bevezetésére, a fiatalok 

önrendelkezésének elősegítésére. 
• A város iskoláinak DÖK-tanáraival együttműködve szervezi a Városi Diákfórum 

munkáját. 
• Törekszik arra, hogy a diákok megismerjék egymást, más diákönkormányzatok 

működését, aktív kapcsolatokat alakítsanak ki, szükség esetén segítsék egymás 
tevékenységét, továbbá települési szintű programokat szervezzenek iskolások részére. 

• Kapcsolatot tart fenn Komló testvértelepülésein működő ifjúsági szervezetekkel, illetve 
lehetőség szerint csereprogramokat szervez tapasztalatcsere, a nemzetek ifjúsági 
tevékenységeinek megismerése céljából, valamint kapcsolatot tart a mikro-, kistérségi, és 
megyei ifjúsági szervezetekkel, módszertani csoportokkal. 

 7 


	E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
	2011. október 27-én
	tartandó ülésére

