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Tisztelt képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2020. évi munkatervében az áprilisi ülés 4.3 napirendjeként szerepel a
Javaslat az Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciójára című napirend tárgyalása.
A 2020. márciusától fennálló, a koronavírus fertőzés miatti pandémiás helyzetben a koncepció
elkészítéséhez szükséges, kellően széleskörű szakmai egyeztetéseket, felméréseket ez ideig
nem lehetett elvégezni, mivel a kialakult helyzet nagyban akadályozta az előzetes érdemi
munkát.
A hosszú távú tervezés előkészítéséhez indokolt az azt megelőző kommunikáció, a fiatalok
érdeklődési körének, szándékaiknak, igényeiknek a felmérése, valamint ehhez kapcsolódóan
az oktatási, művelődési, szociális és egészségügyi ágazattal, a civil- egyházi és egyéb
szervezetekkel, a Polgárőrséggel és a Rendőrséggel történő egyeztetés lebonyolítása.
A fiatalokkal és a szakmai szervezetekkel történő párbeszéd alapján közösen kellene
feltérképezni, hogy ennek a korosztálynak mire van szüksége, részükről mely értékek az
elsődlegesek.
A Martfűi Ifjúsági Csoport fogta össze hosszabb idő óta a város ifjúságát, de napjainkra
működésük a generációs váltás miatt átalakult, újjászerveződésük pedig folyamatban van. A
vezetőjük és több tag is elköltözött a városunkból, ami szintén nehezítette a koncepció
előkészítését. Ezen kívül ennek a rétegnek a megszólításához az oktatási intézmények
közvetítésével az iskolai diákbizottságok bevonása is indokolt lehet, hiszen széleskörű ifjúsági
réteget képviselnek és kezdeményezéseik befogadására és támogatására nyitott kell hogy
legyen az Önkormányzat.
A téma társadalmasítási folyamatának célja, hogy az ifjúság szerves része maradjon a helyi
közösség életének, reagálni tudjunk az általuk közvetítettekre, hiszen a település
népességmegtartó képessége miatt is kiemelten fontos a fiatalok helyi kötődését jó eséllyel
erősítő, közösségi alapú önkormányzati működés biztosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterve szerinti, április
hónapra tervezett 4.3 napirendet a szeptemberi ülés 7.3 napirendjeként tárgyalja meg, és
ennek megfelelően az alábbi határozati javaslat elfogadásával munkatervét módosítsa.
Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020.(…….) határozata
A képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi
munkatervének módosításáról szóló előterjesztést, mely alapján a következő döntést hozta:
A Képviselő-testület a 2020. évi munkaterve szerinti, április hónapra tervezett, „Javaslat az
Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciójára” című, 4.3 napirendet a szeptemberi ülés 7.3
napirendjeként tárgyalja meg.
Erről értesülnek:
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1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi Képviselő, Helyben
3. Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár, Helyben
4. Civil Kerekasztal Vezetője, Helyben,
5. Martfűi Ifjúsági Csoport Egyesület vezetője, Helyben
6. Oktatási Intézmények vezetői, Helyben,
7. Irattár
Martfű, 2020. június 25.
Dr. Papp Antal
polgármester
Látta:
Szász Éva jegyző
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