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„Mondd és én elfelejtem.  
Mutasd meg és én eszembe vésem.  
Hadd, hogy tegyem és én megértem.” 
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PREAMBULUM 
 

 
Ő 
Valahonnan jött és valamit hozott magával. 
Valamerre tart és Valakivé lesz. 
Az előbbi adott. 
Az utóbbi mindannyiunk felelőssége: szülőé, nagyszülőé, pedagógusé, a szomszédé, a 
társaké és nem utolsó sorban az intézményeké, amelyekkel felnövekedése során kapcsolatba kerül. 
 
Mindazoké, akik a társadalomnak nevezett formációból szűkebb és tágabb környezetét alkotják: 
szeretik, óvják, tanítják, hatnak rá, alakítják, példát nyújtanak, formálják személyiségét, biztosítják - 
vagy nem - az egyéni életében boldoguló, egészséges felnőtté, s egyúttal a közösség hasznos tagjává 
való szocializációja feltételeit és körülményeit. 
És azoké, akik bántják, elhagyják, elhanyagolják. Biztonság helyett kétségek közötti életre kárhoztatják, 
noha gyakran nem is szándékosan, hanem tudatlanságból teszik mindezt. Mert esetleg maguk sem 
kaptak, s nem is találnak sem mintát, sem biztos kapaszkodót. 
 
A gyermek a társadalom legkülönlegesebb és legnemesebb értéke. Benne körvonalazódik a jövő. Az 
ember születésekor még legfeljebb biológiai adottságaiban hasonlít környezetéhez. Hosszú fejlődés és 
tanulás útján válik valódi tagjává az őt körülvevő társadalomnak, megismerőjévé és egyben alakítójává 
a kultúrának, amelybe beleszületett. Sorsa mindvégig a környezetével kölcsönhatásban, attól 
elszakíthatatlan tendenciák mentén alakul. 
 
Minden korban az idősebb nemzedék feladata és egyben felelőssége bevezetni utódait a társadalom 
életébe, hagyományaiba, rávezetni a felnövekvő nemzedéket az adott kor által preferált életútra és 
értékrendre, megismertetni az együttélés szabályait, viselkedési normáit, a korlátokat és lehetőségeket, 
bemutatni, hogy melyek azok a tendenciák és megnyilvánulások, amelyeket a társadalom elfogad, s mi 
az, amit helytelenít, elítél és ezért - szükség esetén - szankcionál is. Egyúttal a felnőtt generáció 
feladata megteremteni a folyamat optimális körülményeit és feltételeit. 
 
A mi munkánk gyümölcse tehát az a képesség, amellyel a felnövekvő, új nemzedék alkalmas lesz 
a saját arcára formálva, igényei szerint alakítani a társadalmat úgy, hogy mindemellett a múlt 
tiszta értékei tovább hagyományozódjanak és valamennyi korosztálynak legyen benne a maga 
megfelelőségében megbecsült, emberhez méltó hely. 
Ez a kihívás tárgya és hosszabb távon gondolkodva, mindannyiunk érdeke. 
 
E gondolatok jegyében ajánlom Rezi község ifjúsági koncepciója mottójául azt a „VII. Település és 
Ifjúsága” szakmai konferencián elhangzott alapelvet, mely szerint a gyermek és fiatal nemzedéket 
nem megoldandó problémaként, hanem a jövő erőforrásaként kell kezelnünk és fontos, ha úgy 
tetszik, becsületbeli ügyünk, hogy minden, az ifjú generációt és életterét, környezetét érintő tervezés, 
intézkedés, cselekedet során e szemlélet tükröződjön. 
 
 

2009. 
 
A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági változásai új problémákat, feladatokat jelöltek ki a gyermek és 
ifjúsági korosztályokkal foglalkozók számára. A megváltozott szükségletek, az átalakuló ifjúsági kultúra, 



az értékek átrendeződése komoly felelősséget rónak a társadalom felnőtt tagjaira. Tudatosítani kell 
mindenkiben, hogy községünk  ifjúsági problémáit csak széles társadalmi összefogással lehet 
megoldani, s a fiatalokat a róluk szóló döntésekbe és a koncepció végrehajtásába egyaránt be 
kell vonni. Ugyanakkor az ifjúsági problémák kezelésénél szem előtt kell tartani azt is, hogy a fiatal 
korosztály problémáinak megoldása nem képzelhető el a többi társadalmi probléma megoldása nélkül. 
A jövő a fiatalok kezében van: Magyarország – Rezi - jövője azon múlik, hogy a jelen társadalma 
milyen lehetőségeket teremt a gyermek és ifjúsági korosztályok számára. 
  

Rezi község gyermek és ifjúsági feladatainak ellátása során felelősséggel törődik a fiatal 
korosztályokkal és a családokkal kapcsolatos közösségi hagyományainak aktív megőrzésével.  
  
  

AZ ÖNKORMÁNYZATI IFJÚSÁGPOLITIKA JOGFORRÁSAI 
  

        Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek közt 
kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, 
továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit.  

        Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott 
Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, 
amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege is. 

        Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása az 1990. évi LXV. törvény 
a helyi önkormányzatokról, melynek 8. §-ában a települési önkormányzat feladatai között a 
törvény - 1994 óta felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást. Ezen belül a 
törvény értelmében a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, 
anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A hivatkozott 
önkormányzati törvény 70. §-a értelmében a megyei önkormányzatnak kötelező gondoskodnia - 
többek közt - gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról és a gyermek- 
és ifjúságvédelmi szakellátásról.  

        Ezeken kívül az adott helyi önkormányzat ifjúságpolitikájának kialakításakor a gyermekvédelmi 
törvény és a közoktatási törvény a két legfőbb vezérlő jogszabály. (Bár a kormányzati tervek 
szerint még ebben a ciklusban megszületik az új ifjúsági törvény, ezzel egyelőre nem számolhat a 
rendelet.) 

  

  

I. fejezet 
  

  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  

  

ALAPÉRTÉKEK – ALAPELVEK - CÉLOK 
  

  

1. § 

  

Az önkormányzati ifjúságpolitika kulcsfogalma az integráció. Az ifjúságról való koncepciózus 
gondolkodás feladata, hogy garantálja a fiatalokkal, mint egésszel, mint komplex jelenséggel való 
foglalkozást. A döntéshozatali mechanizmusban az integráció azt jelenti, hogy fiatalokat be kell vonni a 
helyi társadalmi döntésekbe és azok végrehajtásába, tehát a település ifjúsági koncepciójának, 



stratégiai tervének végrehajtásában a legfontosabb szerepet maguknak a fiataloknak, illetve, 
szervezeteiknek kell szánni. A fiataloknak arra van szükségük, hogy önszerveződési lehetőségek 
birtokába jussanak, és ezzel élni is tudjanak. A problémaközpontú megközelítés esetén mindazokat 
fiataloknak tekinthetjük, akiknek fiatalokra jellemző problémáik vannak. Mindent összevetve 
településünk ifjúságpolitikája nem más, mint gondolkodásmód, melyet a döntéshozók követnek 
munkájuk során.  
  

  

2. § 

  

Az önkormányzati ifjúsági koncepció, mint a cselekvési program alapjának célja, hogy a jelen 
állapotának, igényeinek és lehetőségeinek tudatában az önkormányzat szándékait meghatározza egy-
egy terület, ellátandó feladat funkcióinak és formáinak fenntartására, vagy - ha hiányzik – 
megteremtésére. A koncepció a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, 
továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósulása során a meglévő 
értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a plurális fejlődési 
tendenciák továbbra is biztosíthatók. 
  

  

  

A FIATALOKRA VONATKOZÓ ÉRTÉKEK 
  

  

3. § 

  

  

(1)     Felelős gondolkodás, felelősségtudat, felelősségvállalás (a jogok és kötelezettségek biztosítása - 
vállalása a partnerség záloga mindkét fél részéről) 

(2)     A másság elfogadása (mindenféle fizikai és társadalmi másság, speciális bánásmódot igénylő 
állapot integrált kezelése) 

(3)     A község értékeinek tudatos értékként való megítélése és vállalása, a történelmi, természeti, 
kulturális, közösségi stb. hagyományok ápolása, továbbörökítése 

(4)     Esélyegyenlőség 

(5)     A tanulás (mint lehetőség, jog és kötelesség, mint az esélyegyenlőség eszköze) 
(6)     Demokrácia, közéletiség közösségi értékei 

  

  

  

A FIATALOKRA VONATKOZÓ ALAPELVEK 
  

4. § 

  

  

(1)     Fiatalnak tekintjük a 0-27 éves korosztályt. 
(2)     A koncepció a Rezi lakosú gyermek és ifjúsági korosztályra, valamint a község oktatási 

intézményében tanuló fiatalokra vonatkozik. 
(3)     A gyermek és ifjúsági korosztályok aktív részvételének, szerepvállalásának biztosítása, a fiatalok 

bevonása a döntés előkészítéstől a végrehajtásig tartó folyamatba, véleményük megkérdezése az 
őket érintő valamennyi témában a döntések meghozatala előtt.  

(4)     Együttműködés és partnerség a fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek, civil közösségek 
között.  



(5)     A koncepció reális, a község teljesítőképességével összhangban lévő mértéket határoz meg a 
feladatok vállalásában. 

(6)     Többcsatornás finanszírozás kialakítása az ifjúsági célú forrásteremtésben.  
(7)     Folyamatos monitoring lehetőségének megteremtése (rendszeres véleménykérés, 

folyamatkövetés, ifjúságkutatás stb.)  
(8)     A koncepció a nevelési, oktatási intézményekre és a családokra az ifjúsági problémák kezelésének 

aktív színtereként tekint, azok autonómiájának tiszteletben tartása mellett. 
(9)     A diákönkormányzattal – mint az iskolai közéletiség műhelyével – kiemelten fontos területként 

foglalkozzon a koncepció. 
 

  

A KONCEPCIÓ CÉLJA 
  

5. § 

  

  

(1)     A koncepció célja, hogy a község megfelelő környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvő 
korosztály számára, ahol otthonosan érezhetik magukat, vagyis ahol kiszámíthatóak az 
életviszonyaik, ahol problémák esetén szakértő segítséget találhatnak azok megoldásához, és ahol 
felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő magyar állampolgárként és Európai Uniós polgárként 
való felnőtt életükre. 

(2)     A gyermek és ifjúsági korosztálynak a létbiztonsághoz, oktatáshoz, neveléshez, érdekeinek 
védelméhez alkotmányos joga van. Az Alkotmányban meghatározott jogokon kívül az 1991. évi 
LXIV: tv. a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényben, a többször módosított 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról, illetve a többször módosított 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jogok az irányadóak. 

(3)     A (2) bekezdésben megfogalmazottak gyakorlása közérdek, a gyermek és ifjúsági korosztály 
támogatása közcél. 

  

A KONCEPCIÓ HATÁLYA 
  

6. § 

  

  

(1)     A koncepció hatálya kiterjed Rezi község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermek és ifjúsági korosztályra 0-27 éves korig, etnikai, faji, vallási, szociális és 
kulturális különbségtétel nélkül. 

(2)     A koncepció hatálya kiterjed Rezi közigazgatási területén működő önkormányzati finanszírozású és 
önkormányzati támogatásban részesülő gyermek és ifjúsággal kapcsolatos közvetlen vagy 
közvetett tevékenységet folytatókra, valamint mindazon szervezetekre, személyekre, amelyek/akik 
az 5. §-ban megvalósított célokkal azonosulnak. 

  

  

II. fejezet 
  

  

AZ IFJÚSÁG HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
  

  

HELYI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 
  



  

7. § 

  

(1)     Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermek és ifjúsággal kapcsolatos helyi 
feladatait az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyv figyelembe vételével a következők szerint 
határozza meg: 

  

  

  

a)     Ifjúsági szervezetek, érdekérvényesítés  
  

aa.) A fiatalok képviseletének biztosítása a község közéletben, az ifjúsági kezdeményezések 
szerves beépítése a község döntéshozatali folyamatába. 
ab.) A helyi ifjúsági kezdeményezések anyagi és szakmai támogatása, európai dimenziójuk 
felismerése. 
ac.) A város és az iskolai diákönkormányzatok vezetőinek folyamatos képzése önkormányzati 
szervezésben; vagy más, képzéssel foglalkozó civil szervezetekkel együttműködve; illetve 
egyéb, országos képzéseken való részvételük támogatása.  
ad.) Ifjúsági Kerekasztal létrehozása a fiatalok és a velük foglalkozó intézmények, szervezetek 
közreműködésével a kölcsönös tájékoztatás és egyeztetés érdekében.  
ae.)  „Rezi Község Ifjúságáért” Emlékérem díj alapítása. 
af.) Az iskola házirendjének rendszeres törvényességi felülvizsgálata.  
ag.) A hátrányos helyzetű, a kisebbséghez tartozó fiatalok fokozottabb részvételi 
lehetőségeinek kidolgozása a községi közéletben való részvételre. 

  

b)     Rekreáció  
  

ba.) A gyermek és ifjúsági korosztály szabadidő-eltöltése helyszíneinek folyamatos fejlesztése, 
a szabadidős tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtésének támogatása. 
bb.) A Rezi Ifjúsági Egyesület által szervezett gyermek és ifjúsági programok fejlesztése, 
támogatása. 
bc.) A gyermek- és ifjúsági korosztály számára rendszeres és változatos (délutáni és hétvégi), 
folyamatosan bővítendő programkínálathoz a működési és szervezeti feltételrendszer 
biztosítása a javaslatok és közreműködők figyelembe vételével. 
bd.) A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztésében a gyermek- és ifjúsági 
korosztály testi nevelése kapjon prioritást. 
be.) A gyermek és ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézményeken belüli állandó ifjúsági 
közösségi színterek kialakítási feltételeinek elősegítése; az intézményi helyiségek és 
infrastrukturális lehetőségek tanítási órák utáni igénybevételének támogatása. 

  

c)     Gyermek- és ifjúságvédelem  
  

ca.) Az egészségügy és szociálpolitika terén a szociális hátrányból adódó egyenlőtlenségek 
csökkentése a gyermek és ifjúsági korosztályban. 
cb.) A község felelősséget vállal a speciális szükségletű Rezi polgárok társadalmi 
beilleszkedésének segítésében, élethelyzetük javításában; kiemelt figyelem a szociálisan vagy 
egészségi állapotuk miatt hátrányt szenvedő csoportok egészségvédelmére.  
cc.) Gyermek- és ifjúságvédelmi koncepció készítése és a feladatok összehangolása. 
cd.) A szociálpolitikai ellátó rendszer továbbfejlesztése. 
ce.) A család, mint érték támogatása az ellátó rendszerben. 



cf.) Családok segítése nevelő-védő funkciójuk eredményesebb betöltésében. A gyermekekkel 
szembeni erőszak elleni küzdelem, segítségnyújtás családon belüli erőszak kezeléséhez. 
cg.) Az oktatási intézmény egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi 
feltételeinek biztosítása, fejlesztése. 
ch.) A szabadidő-szervezésben az egészséget támogató, családokat erősítő programok 
ösztönzése, a szabadidő színtereinek biztosítása, ellenőrzése a gyermek és ifjúsági korosztály 
testi – lelki egészségvédelme szempontjából. 
ci.) Mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása, kiemelt figyelem a szenvedélybetegségek 
megelőzésére minél korábbi életkorban. 
cj.) A gyermek és ifjúsági korosztály bevonása, motiválása a korosztály egészségét szolgáló 
célkitűzések megvalósításába. 
ck.) Preventív jellegű szolgáltatások ösztönzése, támogatása, a mentálhigiénés programok 
tervszerű folytatása. 

  

d)     Fiatalok életkezdési programja  
  

da.) Elősegíteni, hogy a községben élő, tanuló fiatalok hozzájuthassanak a pályaválasztáshoz, 
munkavállaláshoz szükséges teljes körű tájékoztatáshoz, információhoz, hogy döntésüket 
ezáltal ne befolyásolni, hanem segíteni tudjuk. 
db.) Fiatalok munkanélküliségének visszaszorítása. 
dc.) A távmunka lehetőségeinek, módjainak ismertetése; távmunka lehetőségének támogatása; 
átképzés távmunka végzésére. 
dd.)A többgenerációs családmodell támogatása. 

  

e)     Ifjúsági intézmények  
  

ea.) Az ifjúsági, ifjúságsegítő szerveződések közötti nyílt és rendszeres párbeszéd 
szorgalmazása, elősegítése.  
eb.) A nevelési, oktatási intézmény működési feltételeinek biztosítása, folyamatos fejlesztése. 
ec.) A gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek informálása az akkreditált 
továbbképzésen való részvételi lehetőségekről, képzések támogatása és szervezése - ennek 
érdekében az intézményi továbbképzési tervek összehangolása.   
ed.) Segíteni kell az ifjúsági munkában résztvevő szakemberek munkájához szükséges 
kedvezmény- és elismerési rendszer kialakítását.  

  

f)       Információ és monitoring  
  

fa.) Rendszeres igényfelmérés végzése, teljes vagy tematikus ifjúságkutatások ismételt 
szervezése. 
fb.) Az Internet adta lehetőségek jobb kihasználása; a fiatalok körében az Internet szabad 
hozzáférésének biztosítása minden intézményben, ezáltal az információáramlás gyorsítása. 

  

  

g)     Finanszírozás  
  

ga.) Az ifjúsági alap fenntartása a költségvetésben. 
gb.) A helyi források hatékonyabb működtetése. 
gd.) A hazai és nemzetközi pályázati rendszerek még hatékonyabb kihasználása, önrész 
biztosítása. 

  



(2)     E rendeletben foglalt helyi gyermek és ifjúsági korosztályt érintő feladatok az érintettek (8. §) 
tevékenysége útján valósul meg. 

  

  

III. fejezet 
  

  

A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA 
  

  

  

A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETE 
  

  

8. § 
  

  

A 7. §-ban megfogalmazottakat a település Képviselő-testülete, a polgármester, a Rezi Ifjúsági 
Egyesület látják el, elsősorban az önkormányzat által fenntartott ifjúsági, közoktatási, közművelődési és 
sport intézmények működtetése útján – az érintett korosztályok aktív bevonásával. A teendőkből részt 
kell vállaljanak a Polgármesteri Hivatal, a hatóságok, az egészségügyi és szociális intézmények, az 
alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek, s mindazok, akik e koncepció 
szellemiségével azonosulni tudnak és a gyermek és ifjúsági korosztály segítését, fejlődését kívánják 
szolgálni. 

  

AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATAINAK FINANSZÍROZÁSA 

  

9. § 

  

  

(1)     A gyermek és ifjúsági korosztályt szolgáló tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez 
forrásként a résztvevők saját pénzügyi lehetőségei, az intézmények működési és egyéb forrásai 
(pályázati pénzeszközök, stb.), központi költségvetési, valamint a helyi önkormányzati támogatás 
szolgál. 

(2)     A helyi önkormányzat által fenntartott gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos feladatokat (is) 
ellátó intézmények finanszírozása, adott költségvetési évre az önkormányzat költségvetési 
rendeletében kerül meghatározásra, amely tartalmazza az intézmény bér és járulékai, dologi 
kiadásait, valamint az intézményi bevételeket. 

(3)     A gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos tevékenységeket szolgáló pénzügyi forrásokat a 
lehetőségekhez mérten az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kell meghatározni. 

(4)     A támogatások felhasználásáról a községi költségvetés rendelkezik.  A támogatásról a Képviselő-
tesület dönt a célok meghatározását követően. 

(5)      Rezi Község Önkormányzata anyagi lehetőségéhez mérten támogatja a szervezeteket, ha 
megvalósítandó tevékenységük megfelel a rendeletben foglalt gyermek és ifjúsági korosztállyal 
kapcsolatos céloknak és megvalósítandó feladatoknak. 

  

  

A HELYI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK SZAKEMBERIGÉNYE 
  

10. § 

  



(1)     Az önkormányzat gyermek és ifjúsági feladatainak szakszerű és folyamatos ellátását az általa 
fenntartott intézményekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzettségű vezetők és 
szakmunkatársak biztosítják.  

(2)     Anyagi lehetőségekhez mérten támogatni kell a szakemberek képzését, továbbképzését, 
elismerését és az utánpótlás-nevelést, valamint nem utolsó sorban ösztönözni kell a szakemberek 
önképzését. 

  
  

  

Rezi, 2009. október 12. 
 
 
 
               Cserép Gábor 
                               polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Rezi Község Önkormányzata Ifjúsági Koncepcióját a 
2009. október 26-i ülésén a  86/2009. (X. 26.) számú határozatával elfogadta. 
 
Rezi, 2009. október 12. 
 
 
               Cserép Gábor 
                               polgármester 
. 


