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Cselekve si terv 2011-12 

 

 

A 2011 júniusában elfogadott Ifjúsági Koncepció megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz rendelt 
határidőkkel, felelősökkel és meglévő, átcsoportosítandó vagy pályázati források ésszerű, tudatos 
felhasználásával kívánja támogatni Szentendre Város Önkormányzata a koncepcióban szereplő 
tervek, elgondolások mielőbbi sikeres megvalósulását. A cselekvési terv e célokat foglalja keretbe, 
rendszerezi, valamint olyan ésszerű megvalósítási struktúrát épít ki, mely a lehető leghatékonyabb és 
eredményesebb megvalósítást segíti elő, tehát sem a lakosság, sem az önkormányzat, sem a ifjúság 
számára nem jelent plusz terheket, hanem lehetőségeket biztosít. 

A cselekvési terv jelenleg egy évre készült. Ennek oka, hogy a korábban két évre tervezett 
stratégiához szükséges, elsősorban ifjúsággal, ifjúság neveléssel kapcsolatos pályázati kiírások még 
nem kerültek meghirdetésre. Az önkormányzati és oktatási rendszert érintő törvényi változások a 
közeljövőben tárgyalja az országgyűlés, ezért nem lehet még hosszabb távra tervezni, valamint utolsó 
fázisához érkezett az országos ifjúsági koncepció is. A cselekvési terv értelemszerűen kibővülhet, 
módosulhat és kiegészülhet a további források hozzárendelésével. Addig azonban a terv igyekszik 
felölelni minden olyan programpontot, melyekkel reálisan biztosítható az anyagi, dologi, szellemi 
háttér. A cselekvési terv több pontja pályázati forrást igényel, melyek elnyerése esetén valósulhatnak 
meg a felvázolt programpontok. 

A cselekvési tervben felsorolt intézmények, szervezetek végigkísérik a megvalósítási folyamatot, 
anyagi, dologi és szellemi források biztosításával igyekeznek részt vállalni a cselekvési terv 
végrehajtásában. Az első évben a legtöbb területen előkészítő munkákra kerül sor, hogy a város 
felkészülhessen a bővülő pályázati források megszerzésére és hatékony felhasználására. A munka 
ellenőrzésének és esetleges újragondolásának joga megilleti a koncepció alkotásában részt vevő 
felelős szerveket, intézményeket. A koncepcióban szereplő szellemi termékek mindennapokba való 
átültetése, megvalósítása és annak további hatékony működtetése a város, a lakosság, az ifjúság 
kiemelt érdeke. Ennek kapcsán a cselekvési terv olyan felelősöket jelöl ki a különböző projektek 
lebonyolításának élére, akik aktív résztvevői voltak az adott pont koncepciószerű kidolgozásának, 
hogy a cselekvési terv céljai a koncepcióban megfogalmazottaknak megfelelően mielőbb 
megvalósulhassanak. 

 

1. Oktatás, nevelés 

1.1 Művészetoktatás 
 

Alapelvek: 

Szentendrének, mint művészeti központnak kiemelt figyelmet kell fordítania a hagyományainak 
megőrzésére, a felnövő generációk művészeti oktatására. Az alapfokú művészetoktatási intézmények 
zeneművészeti ágának fenntartása egyre nagyobb terhet ró a városra. Az állami normatíva és a 
térítési díjak együttesen is csak alig több mint a felét fedezik a feladatellátáshoz szükséges teljes 
összegnek. Az országos tendenciával ellentétben nem leépítésben, hanem felépítésben, a csoportos 
oktatás kiszélesítésével orvosolhatók az anyagi problémák. A csoportos oktatás kiszélesítése más 
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művészeti ágakkal hosszú távon csökkentheti az egyéni oktatás költségeit, ezáltal mérséklődhetnek a 
fenntartót terhelő költségvetési kiadások. 

Feladat: 

A művészetoktatás kiszélesítésének előkészítése és tervezése a rövidesen életbe lépő törvényi 
változásokat (közoktatási és önkormányzati törvény) követően, melyek befolyásolják a jövőbeni 
finanszírozhatóságot. 

 

Felelős:  
 
Együttműködő partnerek:  
 
Határidő: 
Forrás:

Zakar Katalin, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala közoktatási referens, 
oktatási intézmények, szentendrei művészek 
2012. augusztus 31. 
nem szükséges forrás

 

1.2 Ifjúsági asszisztens 
 

Alapelvek: 

Az ifjúsági közélet gyorsabb és hatékonyabb szervezése érdekében javasolt minden középfokú 
oktatási intézményben egy felelős megbízott kijelölése, alkalmazása, akinek fő feladatköre az ifjúsági 
élet szervezése, a programok előkészítésének, lebonyolításának koordinálása, valamint a tanórákon 
kívüli ifjúsági szabadidős és sportrendezvények felügyelete, és nem utolsó sorban a várossal történő 
kapcsolattartás.  

Feladat: 

Az oktatási intézményekben a várossal való kapcsolattartásért felelős személy kijelölése, aki segíti az 
intézmény diákönkormányzatának munkáját és lehetőség szerint részt vesz a tanórákon kívüli 
programok szervezésében. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
Határidő: 
Forrás:

szentendrei középfokú oktatási intézmények 
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala közoktatási és civil 
referens, Szentendrei Diákönkormányzat 
folyamatos 
intézmények költségvetése

1.3 Szentendrei öntudatra nevelés 
 

Alapelvek: 

A „Szentendreiek vagyunk” program céljait szolgálhatják a városismereti vetélkedők, 
környezetvédelmi akciók, programok. A diákok szentendrei identitásának erősítése, a település 
múltjának, kulturális, természeti, és építészeti értékeinek megismertetése érdekében ki kell dolgozni 
egy korszerű, várost bemutató oktatóanyagot és azt az általános iskolákban, középiskolákban, 
osztályfőnöki órák keretében sajátíthatnák el a tanulók. 

Feladat: 

Szentendre városát bemutató oktatóanyag kidolgozásának előkészítése, a középiskolás diákok 
képzésébe való beillesztésének tervezése. 
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Felelős:  
 
Együttműködő partnerek:  
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális 
Bizottságának elnöke 
TDM, Szentendre történetét kutató szakemberek 
2012. április 30. 
pályázati források

1.4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok és a határon túli kirándulások 
 

Alapelvek: 

A városnak támogatnia kell, hogy minden középiskolás diák tanulmányai során legalább egyszer 
eljusson a határon túli magyarok lakta területekre, csatlakozva az ezzel kapcsolatos kormányzati 
elképzelésekhez. 

Feladat: 

Az oktatási jelenlegi kapcsolatainak feltérképezése, a határon túli magyar testvérvárosokkal való 
egyeztetés és közös pályázatírás a finanszírozás biztosítása céljából, csatlakozva a Határtalanul! 
programhoz. 

 

Felelős:  
 
Együttműködő partnerek:  
 
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális 
Bizottságának elnöke 
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala közoktatási referens, 
szentendrei oktatási intézmények, határon túli magyar 
testvérvárosok 
folyamatos 
pályázati források, Oktatási Alap táborozási támogatása, a 
résztvevők hozzájárulása

 

2. Egészséges életmód 
 

Alapelvek: 

Fontosnak tartjuk a városban olyan szociális munkások, iskolapszichológusok hálózatának 
kialakítását, ahol a munkások nem az iskola alkalmazásában állnak, így a gyerekek nagyobb 
bizalommal fordulhatnak hozzájuk problémáikkal. Már az általános iskola alsóbb osztályaitól el kell 
kezdeni a felvilágosítást. Az oktatási intézményeknek szoros együttműködésben például az 
Egészséges Városért Közalapítvánnyal rendszeres szenvedélybetegségek elleni, látványos, a fiatalok 
igényeinek megfelelő képzést kell tartaniuk. 

Feladat: 

Az Egészséges Városért Közalapítvány koordinálásával az iskolákban egységes egészséges életmódra 
nevelés (egészségtan) órák tanmenetének tervezése és bevezetése az osztályfőnöki órák keretében 
legkésőbb a 2012-es évtől, valamint a Kábítószer Egyeztető Fórum ismételt létrehozása a városban. 
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Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
 
 
Határidő: 
Forrás:

Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért Közalapítvány vezetője 
Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Civil 
Bizottság, Szentendre Egészségügyi Intézményei, Védőnői 
Szolgálat, oktatási intézmények, iskolaorvosok, gyerekorvosok, 
Magyar Vöröskereszt 
2011. november 30. 
pályázati források, szervezetek és intézmények költségvetése

3. Sport és szabadidős tevékenységek 

3.1 Sportkoncepció 
 

Alapelvek:  

A szentendrei sport jövőjét, mely rendkívül fontos az ifjúság számára, az ifjúsági koncepcióban 
részletesen nem tárgyaltuk, ugyanis ebben a 2011-es évben felülvizsgálatra kerül a városi 
sportkoncepció, amelynek módosítását az újonnan alakuló ifjúsági képviseletek már 
véleményezhetik. 

Erősíteni kívánjuk az iskolák egymás közötti sportéletét a Szentendrei Diákönkormányzat 
segítségével, akár bajnokságok szervezésével is, melyek egész éven át tartó sportolási lehetőséget 
teremtenek az oktatás keretein belül. Célunk, hogy a helyi diákság megismerje egymást, értelmesen 
és főként értékesen töltse az idejét, sportoljon, fejlessze készségeit, kibontakoztathassa tehetségét a 
sport különféle területein. 

Feladat: 

A városi Sport Koncepció felülvizsgálata, aktualizálása, a támogatások alapelveinek módosítása az 
ifjúság sportéletének fellendítése érdekében. 

 

Felelős:  
 
Együttműködő partnerek:  
 
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Civil 
Bizottságának elnöke 
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala közművelődési és sport 
referens, szentendrei sportegyesületek, oktatási intézmények, 
Szentendrei Diákönkormányzat 
2011. decemberi testületi ülés 
nem szükséges forrás

Feladat: 

A Szentendrei Diákönkormányzat fokozatosan kerüljön bevonásra a városi iskolák közötti 
sportversenyek szervezésébe, rendezésébe. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendrei Diákönkormányzat elnöke 
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala közművelődési és sport 
referens , oktatási intézmények, Szentendrei Városi 
Sportegyesület 
folyamatos 
Sport Alap, intézményi költségvetések
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3.2 Ifjúsági szempontból jelentős zöldterületek 
 

Alapelvek:  

A környezettudatos város kiemelten foglalkozik a már meglévő zöldterületek karbantartásával és 
legkézenfekvőbb hasznosításával, mely minden korosztály igényeit kielégíti. Véleményünk szerint a 
fiatal generációknak meg kell érteniük, hogy az élhető, szép, és tiszta környezet mellett, hangsúlyt 
kell fektetni a hagyományok ápolására, az értékek megőrzésére. Csak úgy alakíthatunk ki 
harmonikusan együtt élő lakóközösséget, ha minden eszközzel próbálunk teret biztosítani azon 
szentendrei hagyomány számára, miszerint a legkülönfélébb kultúrával és szokásokkal, értékekkel és 
ízléssel rendelkezők mind-mind képviseltethetik magukat a város szépségének ápolásában, valamint 
új értékek, hagyományok megteremtésében. 

Feladat: 

A készülő zöldfelület megújítási tervben figyelembe kell venni és be kell építeni az Ifjúsági 
Koncepcióban megfogalmazott ifjúsági igényeket a város zöldfelületeivel kapcsolatban egyeztetve a 
városban lakók érdekeivel. A megvalósítással kapcsolatban egyeztetni szükséges a felállításra kerülő 
ifjúsági érdekképviseleti fórumokkal. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Polgármesteri Hivatala Főkertész 
civil szervezetek, a város lakossága 
2011. októberi testületi ülés 
zöldfelületekre szánt költségvetési források, vállalkozók, 
pályázati források

3.3 Ifjúságbarát közlekedés 
 

Alapelvek:  

Sajnos a jelenlegi infrastruktúra nincs olyan állapotban Szentendrén, hogy a környezetbarát, és 
fenntartható közlekedési lehetőségeket kihasználhassák a fiatalok. A jelenlegi, részben leromlott 
állapotú kerékpárutak nem tudják kiszolgálni a városon belüli gyalogos és kerékpáros közlekedést, 
inkább csak a turista útvonalként funkcionálnak. A városi kerékpáros közlekedést ösztönözni kell, az 
iskolába járó fiataloknak pedig megteremteni az ehhez szükséges feltételeket, ezzel csökkenthető 
lenne a belváros forgalmi terhelése. Azokban a városokban, ahol a városvezetés döntött a 
gépjárművek kiszorításáról, csakis pozitív hozadékokról, felértékelődő ingatlanokról, javuló baleseti 
és egészségügyi statisztikákról és teljesebb életről számoltak be a lakók. 

Feladat: 

Az ifjúságbarát közlekedés tervének kialakítása az érintett szervezetek, intézmények, és a Szentendrei 
Diákönkormányzat bevonásával. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Önkormányzata Városüzemeltetési Tanácsnok 
közlekedési munkacsoport, kerékpáros szervezetek, civil 
szervezetek, Szentendrei Diákönkormányzat, oktatási 
intézmények 
2012. januári testületi ülés 
nem szükséges forrás
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4. Ifjúsági kulturális és művészeti programok 

4.1 Szentendrei Ifjúsági Ház és Diákközpont 
 

Alapelvek: 

A szentendrei és környékbeli fiatalok kedvelt helye a városban a Dunakorzó és környéke. Itt található 
a város egyik saját fenntartású intézménye a Dunaparti Művelődési Ház, ami már most is rendszeres 
helyszíne az ifjúsági programoknak. Jelenleg azonban a ház nem felel meg az ifjúság igényeinek, mert 
az épület rossz állapotú, technikai felszerelése elavult, kialakítása nem megfelelő. Támogatjuk a 
Dunakorzó felújításhoz kapcsolódó tervekben szereplő kibővítését és felújítását pályázati források 
bevonásával. A háztömb körül igen alacsony az állandó lakók száma, nagyrészt szociális bérlakások 
találhatók itt. Ebből fakadóan véleményünk szerint ez a terület a legkézenfekvőbb az ilyen irányú 
hasznosításra, hiszen itt nem kellene a nyugalom megzavarásáról beszélni, valamint ezzel egyidejűleg 
biztosítható a helyi fiatalok legfőbb igénye, a helyi kulturált szórakozási lehetőség. 

Feladat: 

A DMH épületének felújításának és bővítésének előkészítése, pályázati források keresése, az ifjúsági 
ház funkciók fokozatos kialakítása. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetője 
Szentendre Város Önkormányzata, Szentendrei 
Diákönkormányzat, Szentendrei Ifjúsági Fórum, civil szervezetek 
2012. augusztus 31. 
intézményi költségvetés, Kulturális Alap, Oktatási Alap, pályázati 
források, vállalkozói források

Feladat: 

A DMH épülettömbjében lévő 3 szociális bérlakás kiürítése a lakók megfelelő elhelyezésével. 

 

Felelős:  
 
Együttműködő partnerek:  
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Civil 
Bizottságának elnöke 
családvédelmi munkacsoport, Szentendre Város Polgármesteri 
Hivatala vagyongazdálkodási csoport 
2012. augusztus 31. 
nem szükséges forrás

 

4.2 Szentendrei Ifjúsági Művésztelep és Rendezvényház 
 

Alapelvek: 

A volt Egészségház épületének felújításával és hasznosításával szándékunk, hogy a városban élő 
tehetséges fiatal művészek bekerüljenek Szentendre művészeti életének vérkeringésébe, valamint az 
ilyen területen tevékenykedő egyesületek művészei műtermi körülmények között tudjanak alkotni, 
munkájukon keresztül is növelve Szentendre város hírnevét. 

Célunk az épülettel egy ifjúsági művészeti alkotóközpont és ifjúsági szolgáltató központ létrehozása, 
melyben egész évben folyamatos összművészeti események zajlanak és alkalmas a fiatal korosztály 
kulturális, szabadidős igényeinek kielégítésére, közösségteremtésre. 
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Feladat: 

A régi Egészségház épület felújítási programjának elkészítése és a leendő funkciók tervezése, majd a 
későbbiekben a megfelelő pénzügyi források felkutatása. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
Határidő: 
Forrás:

Forgács Társaság 
az előkészítésben részt vevő civil szervezetek, Szentendre Város 
Önkormányzata 
2011. október 31. 
nem szükséges forrás

 

4.3 Ifjúsági kedvezményrendszer 
 

Alapelvek: 

Egy 2006-os felmérés szerint Szentendrén 158 étterem, 5 bár vagy borozó és 7 munkahelyi 
étkeztetéssel foglalkozó vendéglátóhely van. Egy korábbi Ifjúságkutatásból az derül ki, hogy a helyek 
számával a város fiataljai elégedettek, azonban az áraik gondot okoznak a korosztálynak. 

Ezért a vállalkozókkal való egyeztetést követően kialakítható egyfajta szentendrei ifjúsági kártya, 
mely kedvezményeket biztosít a Szentendrén élő igazolt tanulók számára, a fent említett 
létesítményekben mind sport, mind pedig szórakozás terén. 

Feladat: 

Az ifjúsági kedvezményrendszer lehetőségeinek kidolgozása figyelembe véve a kormányzati ifjúsági 
terveket, melyek a közeljövőben kerülnek véglegesítésre. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetője 
Szentendre Város Önkormányzata, Szentendrei 
Diákönkormányzat, Szentendrei Ifjúsági Fórum 
2012. augusztus 31. 
nem szükséges forrás

4.4 Ifjúsági információs rendszer 
 

Alapelvek: 

Szükséges létrehozni egy városi ifjúsági honlapot, ami minden fiatal számára releváns információt 
tartalmaz. Ennek a honlapnak és információs forrásnak meg kell jelennie a Facebookon is, valamint a 
megújításra váró városi honlapon. Az ifjúsági szervezetekkel és a diákönkormányzatokkal is többek 
között közösségi portálokon és elektronikus úton tervezzük a kapcsolattartást. 

További probléma, hogy több intézmény és szervezet programjairól nem tudnak a fiatalok, ezért ki 
kell alakítani a Kulturális Központban egy adatbázist, ahova minden városi ifjúsági programot be 
lehet, az intézményeknek be kell küldeniük, melyből a leendő ifjúsági honlapra kerülnének az 
információk. 

Feladat: 

Városi ifjúsági honlap létrehozása, mely tartalmazza az összes releváns, a fiatalok számára fontos 
információt. 
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Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetője 
Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Civil 
Bizottság, Szentendrei Diákönkormányzat, Szentendrei Ifjúsági 
Fórum 
2012. április 30. 
intézményi költségvetés, pályázati forrás

4.5 A biztonságos városról 
 

Alapelvek: 

A szentendrei rendfenntartó szervek, a rendőrség, a közterület-felügyelet, a polgárőrség 
együttműködése kiváló, ennek ellenére sajnos rendszeresek a főként fiatalokat ért atrocitások a 
városban. A felelősség mindenkié. A szülőknek pontosan tisztában kell lenniük vele hová, miként 
engedik el gyermeküket, a gyermekeknek tisztában kell lenniük tetteik súlyával, illetve azok 
következményeivel, a rendvédelmi szerveknek pedig minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy 
ilyen esetek ne fordulhassanak elő, valamint nem utolsó sorban a szentendrei szórakozóhelyek a 
szabályok és a fiatalkorúakra vonatkozó törvények maximális betartása mellett kell, hogy 
üzemeljenek.  

Rengeteg probléma merül fel a szórakozással kapcsolatosan, például a kiskorúak alkoholfogyasztása, 
az esetenként előforduló vandalizmus, stb. Több európai országban jól működő, bevált rendszer, 
hogy a fiatalok a szórakozóhelyre történő belépésnél a személyi igazolványuk alapján karszalagot 
kapnak, mely színe alapján azt mutatja, hogy az illető nagykorú-e vagy sem. A 18 év alatti karszalaggal 
rendelkezőket sem alkohollal sem dohányáruval nem szolgálják ki. Így megelőzhető az önhibán kívüli 
törvényszegés, értelmes és igényes szórakozóhely kialakításával pedig a szabadidő értelmetlen 
eltöltéséből fakadó esetleges vandalizmus. Javasoljuk ezért ezt a rendszert bevezetni városunkban. 

Feladat: 

A szentendrei rendfenntartó szervezetek folyamatos együttműködése a belváros biztonságának 
javítása érdekében az önkormányzat rendszeres tájékoztatásával, bevonásával, félévenként 
beszámoló készítésével az ifjúságot érintő eseményekkel kapcsolatban, közös járőrözés a frekventált 
időszakokban. 

 

Felelős:  
 
Együttműködő partnerek:  
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi 
Bizottságának elnöke 
rendőrség, közterület-felügyelet, polgárőrség, kisebbségi 
önkormányzatok, civil szervezetek 
folyamatos, beszámoló félévente a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak 
nem szükséges forrás

Feladat: 

A kiskorúak alkoholfogyasztásának megelőzése érdekében karszalagos rendszer bevezetésének 
előkészítése és bevezetése a szentendrei szórakozóhelyeken. 

 

Felelős:  
 
Együttműködő partnerek:  
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Civil 
Bizottságának elnöke 
vállalkozók, ifjúsági szervezetek 
2012. májusi testületi ülés 
nem szükséges forrás
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5. Fiatalok részvétele a városi közéletben 

5.1 Szentendrei Diákönkormányzat és Ifjúsági Fórum 
 

Alapelvek: 

Szentendre városának célja, hogy elősegítse a fiatalok részvételét a városi közéletben, ezzel 
hozzájárulva az ifjúság bevonásához a városi ügyek alakításába. A cél elérése érdekében létre kell 
hozni a városban működő középfokú oktatási intézmények diákönkormányzatainak delegáltjaiból álló 
Szentendrei Diákönkormányzatot. 

A Szentendrei Diákönkormányzat természeténél fogva csak a középiskolás korosztályt képviseli, így ki 
kell alakítani a 18-35 éves korosztály részvételi feltételeit, beleszólási lehetőségeit is a városi ifjúsági 
ügyekbe. Ennek érdekében összehívásra kerül a Szentendrei Ifjúsági Fórum, melynek tagjai a 
szentendrei ifjúsági szervezetek és ifjúsági csoportok képviselői, a későbbiekben a városba költöző 
felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak képviselői, a Szentendrei 
Diákönkormányzatok jelenlegi és korábbi képviselői, valamint az ifjúsági kérdések iránt érdeklődő 
szentendreiek. Ez a fórum félévente kerülne megrendezésre, de felállíthat olyan munkaszervezetet, 
ami gyakrabban ülésezve kiválasztott területeken dolgozik. 

Feladat: 

Az ifjúsági rendelet megalkotása az új ifjúsági érdekképviseleti szervek működésének megfelelő 
szabályozása érdekében. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
 
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Polgármestere 
középfokú oktatási intézmények, diákönkormányzatok, ifjúsági 
civil szervezetek 
2011. októberi testületi ülés 
nem szükséges forrás

5.2 Ifjúsági referens 
 

Alapelvek:  

A hivatal dolgozói közül ki kell nevezni a fiatalok ügyeivel foglalkozó ifjúsági referenst, aki nem 
intézményesen kapcsolódik az ifjúsági intézményrendszerhez, mivel felügyeleti, ellenőrzési jogköre 
csak az önkormányzatnak van. Feladatköre alapvetően két nagy csoportra bontható: az egyik az 
önkormányzat működése során az ifjúsági szempontok érvényesítése az adminisztrációban, a másik a 
fejlesztő jellegű ifjúsági munka a városban. 

Feladat: 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói közül ifjúsági referens kinevezése és feladatkörének meghatározása. 

 

Felelős:  
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Polgármestere 
2011. november 30. 
nem szükséges forrás
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5.3 Az ifjúság felé nyitott önkormányzat 
 

Alapelvek: 

Az ifjúság érdemi bevonása érdekében ki kell dolgozni egy képzési rendszert a létrehozandó 
diákönkormányzat tagjainak, akik ezáltal megfelelő minőségű munkát tudnak végezni az ifjúsági 
életben, megismerik a rendezvényszervezés alapjait, hatékonyan tudnak részt venni a városi 
döntéshozatalban és megismerik a közéletben való részvétel lehetőségeit. 

Az ifjúság centrikus feladatkezelés az önkormányzat, a diákönkormányzatok, az oktatási intézmények 
szoros együttműködésével valósíthatja meg a közigazgatási szféra megismertetését és 
megszerettetését az ifjúság körében. Ezen program és a közigazgatási expo meghívott előadók 
segítségével zajlana, a helyi fiatal nagyközönséghez szólna, valamint a városi projektek, tervek, 
pályázatok is megjelenhetnek, elérhetőek volnának a további megismertetés céljából. 

Feladat: 

A Szentendrei Diákönkormányzat tagjai részére képzési rendszer kidolgozása és elindítása, valamint a 
kormányzati Regeneráció programmal való együttműködés kialakítása. 

 

Felelős:  
 
Együttműködő partnerek:  
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Civil 
Bizottság elnöke 
Szentendrei Diákönkormányzat, oktatási intézmények 
2011. december 
pályázati források, Oktatási Alap

5.4 Kistérségi ifjúsági összefogás 
 

Alapelvek: 

Szentendre, mint a tizenhárom dunakanyari és pilisi település kistérségi központja természetes 
módon a környékbeli ifjúság kedvelt találkozóhelye, emellett szerepéből is adódóan iskolaváros, ahol 
a kistérségi fiatalok nagy része a középiskolai tanulmányait végzi. Több ifjúsággal foglalkozó 
intézmény már jelenleg is kistérségi kezelésben van. Szentendrének ezért kiemelt szerepe van a 
kistérségi társulás településein élő fiatalok felé való nyitásban. Kezdeményezni kell a kistérségi szintű 
ifjúsági összefogást, esetlegesen egy későbbi, kistérségi szintű ifjúsági koncepció elfogadását, mely 
nem csak eseti jellegű egyeztetések, együttműködések létrehozását segítené elő, hanem az ifjúsági 
korosztály problémáinak térségi szintű kezelését tenné lehetővé. 

Feladat: 

Szentendrének, mint kistérségi központnak szorosan együtt kell működnie a DPÖTKT-val az ifjúsági 
területen, ezért folyamatos kapcsolattartás és közös pályázati anyagok előkészítése szükséges a 
koncepcióban megfogalmazott célok teljesítése érdekében. 

 

Felelős:  
Együttműködő partnerek:  
Határidő: 
Forrás:

Szentendre Város Polgármestere 
Dunakanyar Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
folyamatos 
pályázati források

 


