
 

Egyszerű  többség 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 21.  
sz. napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának 
elkészítésére 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke. 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Ifjúsági és Sport, valamint a Művelődési 
és Kisebbségi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya az ifjúsági területet érintő állami 
kötelességként fogalmazza meg az ifjúság létbiztonságáról, oktatásáról és 
neveléséről való gondoskodást, érdekeinek védelmezését. Ez utóbbi 
kötelezettséget prioritásként kezelve írja elő a helyi önkormányzatokról szóló 
1990 évi LXV. törvény a megyei önkormányzatok kötelező feladataként – többek 
között – a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról 
való gondoskodást. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat az elmúlt időszakban ezen  feladatok ellátásával - 
konkretizált feladat- és hatáskörökkel, illetve azok ellátásához szükséges 
pénzforrások hozzárendelésével - a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítványt bízta meg. 
 
Az országos és helyi szintű ifjúságpolitika összehangolása, a települési és a 
megyei önkormányzatok által ellátandó ifjúsági feladatok meghatározása 
szükségessé teszi Tolna megyében is a megye ifjúsági koncepciójának 
elkészítését 
 
A kidolgozás alatt álló nemzeti ifjúsági stratégia elkészítéséhez a 
szakminisztérium minden megyében végzett ifjúságkutatást, melyet kiegészítő 
kutatással teljessé téve ismeretessé válik a megyében élő ifjúság helyzete. Ez a 
tanulmány az alapja a megyei ifjúsági koncepciónak. 
 
Tolna megyében feltárásra várnak a fiatal korosztály elvárásai, problémái. Ezek 
felvállalása és megoldása összetett feladat, melybe be kell vonni a települési 
önkormányzatokat, ifjúsággal foglalkozó intézményeket, civil szervezeteket. 
 
Tekintettel a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 
kapcsolatrendszerére javaslom a T. Közgyűlésnek, hogy bízza meg a 
Közalapítványt az érintett korosztály helyzetét feltáró ifjúságkutatás 
megszervezésére valamint a megyei ifjúsági koncepció elkészítésére. 
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Határozati javaslat: 
 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2009. (II.13.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat ifjúsági koncepciójának 
elkészítésére. 
 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

felkéri a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítványt egy komplex megyei ifjúsági 
helyzetelemzés elkészíttetésére. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a TM GYIK-t, hogy 

készítse el Tolna megye ifjúsági koncepcióját 
és az ezen alapuló megyei ifjúsági cselekvési 
tervet. Az ifjúsági koncepciót és a cselekvési 
tervet szakmai fórumokon egyeztesse és 
terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé. 

 
 

Felelős: Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági   
Közalapítvány kuratóriumának elnöke 

 
  

                                                  Határidő:  2009. szeptember 30. 
 
 
 
Szekszárd, 2009. január 20. 
 
 
         dr. Puskás Imre 
                 a Közgyűlés elnöke 


