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Jánossomorja Város Önkormányzata a 2011. április 28-ai ülésén fogadta el Jánossomorja
Város Ifjúságpolitikai Koncepcióját. /20/2011. (IV. 28.) Kt. határozat./ Egyúttal megbízta a
Kulturális Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a koncepció elkészítését kezdeményező
Lőrincz György alpolgármesterrel közösen készítsen ún. cselekvési tervet, amelyben a
konkrét intézkedések és az azokhoz tartozó felelősök, források és határidők kerülnek
meghatározásra. Ezt követően a város honlapján és a helyi televízió internetes fórum oldalán
felhívást tettünk közzé, amelyben a lakosság javaslatait kértük, illetve ezt megelőzően
lakossági fórumon ismertettük az ifjúságpolitikai koncepciót. Az így összegyűjtött lakossági
javaslatokat a 2011. október 25-ei ülésén tárgyalta meg a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság. Ennek eredményeként a Bizottság az alábbi cselekvési terv elfogadását javasolja:

CSELEKVÉSI TERV
Jánossomorja Város Ifjúságpolitikai Koncepciójához
1. Helyi érvényesülés, munkavállalás
1.1. Minden szeptemberben találkozzanak a helyi általános iskola, valamint a helyi cégek
(nagy-, középvállalkozók egyaránt) képviselői, és lehetőség szerint hozzák összhangba a helyi
munkaerőigényeket és lehetőségeket a fiatalok pályaválasztásával. A vállalkozások különböző
módokon (prospektusok, vetített képes prezentáció, üzemlátogatás stb.) segítsék a fiatalok
pályaorientációját.
Felelős: A Körzeti Általános Iskola pályaválasztási felelősei; Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság
Határidő: Minden év októbere
1.2. Ösztöndíjrendszer kidolgozása közösen a helyi cégekkel, a fiatalok helyben történő
alkalmazása érdekében.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; alpolgármester
Határidő: 2013. május
1.3. A helyi fiatal vállalkozók indulásának segítése (pl. inkubátorház létesítésével).
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Határidő: 2014. június
1.4. Készüljön felmérés arról, hogy jelenleg milyen hiányszakmák vannak a településen.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: 2012. május
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2. Önálló élet megkezdésének támogatása
2.1. Új építési telkek kialakítása, lehetőség szerint mindhárom településrészen. A telekárak
megállapítása során különféle kedvezmények, támogatások kidolgozása a helyben letelepülni
szándékozó fiatalok részére.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Balsay Sándor tanácsnok; alpolgármester
Határidő: 2012. november
2.2. Az óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítése pályázati segítséggel.
Felelős: Kulturális Oktatási és Sport Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság; jegyző
Határidő: 2013. március

3. Nemzetközi kapcsolatok
3.1. A helyi általános iskola alakítson ki kapcsolatokat német nyelvterületen működő
iskolával a német (és angol) nyelvi készségek továbbfejlesztése céljából (csereprogramok).
Felelős: Körzeti Általános Iskola; Német Nemzetiségi Önkormányzat
Határidő: 2012. szeptember

4. Közösségi terek és infrastrukturális fejlesztések
4.1. Infrastrukturális városfejlesztések (szélessávú internetelérés bővítése, tömegközlekedés
fejlesztése, kerékpárút-fejlesztés) kidolgozása és megvalósítása.
Felelős: Balsay Sándor tanácsnok; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Határidő: 2013. január
4.2. Helyi színvonalas szórakozóhelyek kialakításának elősegítése.
Felelős: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Határidő: 2013. március

5. Identitás erősítése, társadalmi szerepvállalás
5.1. Önkormányzati, osztott munkakörű ifjúságpolitikai felelős (ifjúsági referens)
alkalmazása, akinek feladatai: program-menedzselés, pályázatírás, kapcsolattartás a cégekkel
és az ifjúsággal stb.
Felelős: Polgármester; Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Határidő: 2012. december
5.2. Helyi tehetséges fiatalok anyagi támogatására önkormányzati pályázati rendszer
kidolgozása.
Felelős: Szociális Bizottság; Kulturális Oktatási és Sport Bizottság; alpolgármester
Határidő: 2012. szeptember
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5.3. Regionális (esetleg országos) szintű kulturális-turisztikai rendezvénnyel (fesztivál)
ismertté és vonzóvá tenni Jánossomorját a más településen élő fiatalok körében is, a vidéki
élet előnyeinek népszerűsítése az előnyök hangsúlyozásával.
Felelős: Kulturális Oktatási és Sport Bizottság; Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár;
civil szervezetek
Határidő: 2014. január
5.4. Évente fórum megtartása a helyi vállalatok, a civilek, és az önkormányzat részvételével.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: Folyamatos

Jánossomorja, 2011. november 17.

Lőrincz György alpolgármester sk.

Bella Zsolt KOS Bizottság elnöke sk.

Elfogadva 85/2011. (XI. 30.) Kt. határozattal.
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