
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. április 24-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Ifjúsági Munkaterv 
 
Iktatószám:  Melléklet: 1 db Ifjúsági Munkaterv
    
 
A napirend előterjesztője:   dr. Makra  István Edéné  bizottsági elnök 
 
Az előterjesztést készítette: Borbás Sándor Képviselő 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
  
  
 
 

 

  
  
  
 
Meghívott: 
Horváth Lászlóné – Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem igazgatója 
     7300 Komló, 48-as tér 1. 
Topolcsányi Dániel – a Városi Diákfórum kapcsolattartója 
        7300 Komló, Munkácsy M. u. 1/a. 
  
A határozatot kapják: 
Horváth Lászlóné – Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem igazgatója 
     7300 Komló, 48-as tér 1. 
Topolcsányi Dániel – a Városi Diákfórum kapcsolattartója 
        7300 Komló, Munkácsy M. u. 1/a. 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület 117/2011. (VI.23.) Kt. határozatával jóváhagyta Komló 
Város Gyermek-és Ifjúsági Koncepcióját, mely határozat 2. pontjában előírta az 
elfogadott koncepció alapján cselekvési terv készítését.  
 
A 190/2011. (X.27.) számú határozattal a képviselő-testület elfogadta a 
Cselekvési Terv 2012-2014 című dokumentumot, továbbá a költségvetés 
elfogadásával párhuzamosan tanévenkénti Ifjúsági Munkaterv készítésére adott 
megbízást az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságnak.  
 
Az Ifjúsági Munkaterv tartalmazza a Cselekvési Tervben megfogalmazott 
intézkedési javaslatokhoz kapcsolódó feladatokhoz, eseményekhez rendelt 
konkrét határidőket és felelősöket. A megvalósításhoz szükséges költségeket – 
önálló ifjúsági költségvetési keret hiányában – a hivatal és a szakfeladatokat 
ellátó intézmények költségvetésének terhére, illetve hazai és uniós pályázati 
lehetőségek igénybevételével és egyéb források (támogatók, szponzorok) minél 
nagyobb mértékű bevonásával szükséges biztosítani.  
 
A 2012/2013-as tanévre vonatkozó Ifjúsági Munkatervben megfogalmazott 
ajánlásokat a helyi ifjúsággal oktatással és kultúrával foglalkozó szervezetek, 
intézmények igyekeztek megjeleníteni és beépíteni éves programtervükbe, 
rendezvénytervükbe. Fontos megjegyezni, hogy az Ifjúsági Munkaterv 
javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg, melyeket az intézményekkel, 
szervezetekkel együttműködve kíván megvalósítani Önkormányzatunk.  
 
Annak érdekében, hogy a Képviselő-testület által megfogalmazott célkitűzéseket 
és ajánlásokat minél jobban érvényesíteni tudjuk, javasoljuk az érintett 
intézmények (oktatási, kulturális, gyermekvédelmi) és a partner szervezetek 
(ifjúsági szervezetek, politikai ifjúsági szervezetek, civil szervezetek és 
szerveződések, sportegyesületek) számára megküldeni, Komló város honlapján 
megjeleníteni. Annak érdekében, hogy az érintettek megfelelően adaptálni 
tudják az anyagban megfogalmazottakat, még az idei tanév végéig javasoljuk 
megküldeni számukra a dokumentumot.  
 
Javasoljuk továbbá, hogy a 2013/2014-es tanév kezdetén konzultációk 
(Diákfórum, Ifjúsági Kerekasztal összehívása) keretében kerüljön sor a részletek 
megtárgyalására. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti (2013/2014-es tanévre vonatkozó) Ifjúsági Munkatervet hagyja jóvá.  
 



 
Határozati javaslat: 
 

1. A képviselő-testület az oktatás, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
előterjesztésében megtárgyalta az Ifjúsági Munkatervet, melyet az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogad. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy az Ifjúsági Munkatervet az 
érintett intézmények (oktatási, kulturális, gyermekvédelmi) és a partner 
szervezetek (civil szervezetek és szerveződések, sportegyesületek) 
számára küldje meg, és Komló város honlapján gondoskodjon annak 
nyilvánosságra hozataláról. 
 

3. A képviselő-testület felkéri Borbás Sándor képviselőt, hogy készítse elő a 
konzultációs folyamatot. 

 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
      Dr. Makra Istvánné elnök 
  Borbás Sándor képviselő 
 
 
Komló, 2013. április 18. 
        

Dr. Makra Istvánné 
elnök



 
    1. számú melléklet 

KOMLÓ VÁROS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKATERV 
A 2013/2014-ES TANÉVRE 

     

Feladat / Esemény A cselekvési terv Határidő / Időpont Felelős Együttműködő 

Diákfórum tagjainak 
újradelegálása 

1. intézkedés alapján Szeptember megbízott ifjúsági referens iskolaigazgatók, DÖK segítő pedagógusok 

Ifjúsági nap / Nyílt nap a 
városházán 

1. intézkedés alapján Szeptember 
Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelős önkormányzati képviselő, 

megbízott ifjúsági referens 
Polgármesteri Hivatal 

Ifjúságkutatás 10. intézkedés alapján Szeptember 
Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelős önkormányzati képviselő, 

megbízott ifjúsági referens 

Tett-hely Ifjúsági Szolgálat, ifjúságért felelős 
miniszteri biztos 

Diákfórum ülés 1. intézkedés alapján Október megbízott ifjúsági referens DÖK segítő pedagógusok 

Parlamenti látogatás szervezése 1. intézkedés alapján Október 
Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelős önkormányzati képviselő, 

megbízott ifjúsági referens 

Országgyűlés Hivatala, országgyűlési képviselő, 
ifjúságért felelős miniszteri biztos 

Egészségnap 12. és 14. intézkedés alapján Október ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő Vöröskereszt, védőnői szolgálat 



Nemzeti ünnep 1. és 6. intézkedés alapján Október ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő Közösségek Háza, Színház 

Pályaválasztási Expo általános 
iskolásoknak 

3. intézkedés alapján November ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő Iskolaigazgatók, Munkaügyi Központ 

Csapatépítő hétvége / képzés 1., 7.  8. és 9. intézkedés 
alapján November megbízott ifjúsági referens Tett-hely Ifjúsági Szolgálat 

 Rajzverseny a Szent Borbála 
Naphoz kapcsolódóan 

1. és 6. intézkedés alapján December ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Pályaválasztási Expo 
középiskolásoknak 

3. és 4. intézkedés alapján Január ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő Iskolaigazgatók, Munkaügyi Központ 

Ifjúsági Kerekasztal ülés 1. intézkedés alapján Január ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő Polgármesteri Hivatal, civil szervezetek 

Diákfórum ülés 1. intézkedés alapján Február megbízott ifjúsági referens DÖK segítő pedagógusok 

Iskolanyitogató - óvodások 
számára 

3. intézkedés alapján Március ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő 

Iskolaigazgatók, Óvodavezetők, Közösségek 
Háza 



Nemzeti ünnep 1. és 6. intézkedés alapján Március ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő Közösségek Háza, Színház 

Polgármesteri elismerő oklevelek 
átadása középiskolai ballagáson 

1. és 9. intézkedés alapján Április Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelős önkormányzati képviselő iskolaigazgatók, tantestületek 

Csapatépítő hétvége 1., 7.  8. és 9. intézkedés Április  megbízott ifjúsági referens Tett-hely Ifjúsági Szolgálat 

Lendület - tavévzáró rendezvény / 
ifjúsági koncert 

8. és 9. és 12. intézkedés Május ifjúságért felelős önkormányzati 
képviselő Városi Diákfórum, Pillér Egyesület 

Városi Gyermeknap 8.  intézkedés Május megbízott ifjúsági referens Közösségek Háza 

"TeSzedd" mozgalom szervezése 8. és 9. és 11. intézkedés 
alapján Május ifjúságért felelős önkormányzati 

képviselő 
Komlói Városgazdálkodási Zrt, DÖK segítő 

pedagógusok 

Polgármesteri elismerő oklevelek 
átadása általános iskolai 

ballagáson 
1. és 9. intézkedés alapján Június Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 

felelős önkormányzati képviselő iskolaigazgatók, tantestületek 

Az ifjúsággal és sporttal foglalkozó 
szervezetek, intézmények 

rendezvényein való részvétel, 
képviselet biztosítása 

9., 12. és 13.intézkedés alapján folyamatos 
Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelős önkormányzati képviselő, 

megbízott ifjúsági referens 

iskolaigazgatók, Közösségek Háza, Színház, 
DÖKE, civil és ifjúsági szervezetek 



Az ifjúsággal összefüggő 
rendezvényekről való  tájékoztatás 

9. intézkedés alapján folyamatos Polgármesteri Titkárság, ifjúságért 
felelős önkormányzati képviselő média- és sajtómunkatársak 

Pályázati lehetőségek figyelemmel 
kísérése, pályázatokon való 

részvétel 
11. intézkedés alapján folyamatos megbízott ifjúsági referens 

Polgármesteri Hivatal, ifjúságért felelős 
miniszteri biztos, Tett-hely Ifjúsági Szolgálat 
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