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Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2016. december 6.

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Laza Margit jegyző

1

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mhötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között nevesíti az ifjúsági
feladatokat is. A Képviselő-testület 2016. márciusi rendes ülésén a 94/2016. (III.16.) Ök. számú
határozatával fogadta el a Soroksári Ifjúsági Koncepcióját.
A határozat tartalmazza a Hivatal számára a cselekvési terv kidolgozásának kötelezettségét.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2016.
(III.16.) határozata a Soroksári Ifjúsági Koncepció elfogadásáról :
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat melléklete szerinti Tervezetet, mint Soroksár Ifjúsági Koncepcióját
elfogadja.
II. felkéri a Hivatalt, hogy az Ifjúsági Tanácsnokkal együttműködve gondoskodjon az ehhez
kapcsolódó cselekvési terv kidolgozásáról, és annak a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A Cselekvési Terv a 2016 márciusában elfogadott Ifjúsági Koncepcióban foglalt célokhoz,
feladatokhoz rendel felelősöket, határidőket, együttműködő partnereket, valamint a források
ésszerű felhasználásával kívánja támogatni Soroksár Önkormányzatát a Koncepcióban
foglaltak sikeres megvalósításában. A Cselekvési terv két év időtartamra szól. Az első év főként
az előkészítő munkáról, a második év pedig a megvalósításról szólhat. A Cselekvési Terv
természetesen a későbbiekben kibővülhet, módosulhat és kiegészülhet a további források
hozzárendelésével.
A Cselekvési Terv előkészítésében közreműködtek osztályvezetők, intézményvezetők, akiknek
javaslatai, elképzelései az anyagban megtalálhatóak. A megnevezett felelősök, együttműködő
partnerek végig kísérik a megvalósítási folyamatot. Meg kell tennünk közösen mindent annak
érdekében, hogy a Cselekvési Terv céljai a Koncepcióban foglaltak alapján mielőbb
megvalósuljanak.
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Határozati javaslat:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének ……./2016.(XII.06.) határozata a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz tartozó
Cselekvési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
jelen előterjesztés mellékletét képező Cselekvési tervet elfogadja.
II.
Jelen előterjesztést mellékletét képező Cselekvési tervet az alábbi változtatással
elfogadja:……………………………………………………………………………
…………………………………………
III.
Felhatalmazza a Polgármestert az abban foglaltak végrehajtására.
IV.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a végrehajtás érdekében szükséges rendeletmódosítások
rendelettervezeteit terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: I-III. pontok tekintetében Polgármester
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: IV.pont tekintetében Jegyző
Határidő: 2017. február 28.
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Melléklet:
1. Egyeztető lap
2. Cselekvési terv
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