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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

 

 

Bevezetés 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata tevékenységei során kiemelt csoportnak tekinti 

az ifjúságot. Szem előtt tartva a fiatalok érdekeit, az őket érintő kérdésekben és a rájuk 

vonatkozó, velük kapcsolatos döntések meghozatalában. 

A városvezetés felelősséget érez a fiatalokért, fontosnak tartja megismerni a korosztály 

különlegességeit, jellemzőit, elvárásait, érdekeit és próbál minél jobb feltételeket biztosítani 

számukra az életük különböző területein. 

 

A város kiemelt feladatnak tekinti az ifjúsági nemzedék segítését. A korosztályt érintő 

nehézségek megoldásában az Önkormányzat mellett részt vállalnak az Önkormányzat 

egyéb intézményei, társintézmények, civil szervezetek és egyházak. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata alapul véve a törvényi előírásokat, a helyi 

szabályzásokat, rendeleteket a lehető leghatékonyabban próbál dolgozni azért, hogy az itt 

élő fiatalok számára minél magasabb életszínvonalat biztosítson.  

 

Ezért is fontos egy újabb átfogó, a teljes ifjúsági korosztályt célirányosan érintő koncepció 

elkészítése, mely rendszerezi a már működő, meglévő stratégiai elemeket, meghatározza a 

célokat és a jövőbeli feladatokat melyek az ifjúság érdekeit szolgálják. A koncepció 

tervezésekor figyelembe kell venni, hogy az ifjúság közösség kapcsolatai, értékrendje, 

életmódja folyamatosan eltér a korábbi generációkétól. 

 

1.1.) Előzmények 

 

Szentgotthárd város az ifjúsági célok megvalósításához folyamatosan készít ifjúsági 

koncepciót, amelyek figyelembe vették a helyi ifjúság igényeit és elvárásait. Ezeket a 

koncepciókat (2007-2010, 2011-2015) folyamatosan felülvizsgálja, aktualizálja és alakítja a 

kor elvárásainak, illetve a helyi adottságoknak megfelelően. A hazai ifjúságot célzó törvényi 

rendelkezések és stratégiák, valamint a helyi igények, elképzelések miatt is folyamatosan 

vizsgálja felül és alkotja újra Szentgotthárd Város Önkormányzata a város Ifjúsági 

Koncepcióját. 

 

A koncepciókat folyamatosan aktualizálni kell, ez nincs másként az Ifjúsági Koncepció 

tekintetében. Erre azért is van szükség, mert az ifjúság igényei folyamatosan változnak, 

illetve az infrastrukturális feltételek is folyamatosan változnak. 

Az előző koncepció a 2011-2015-ös időszakot ölelte át, meghatározta az adott állapotokat, 

célokat, jövőben megvalósítandó feladatokat. 

Megállapítható, hogy az előző koncepcióból számos elképzelés megvalósult, ami az ifjúság 

érdekeit szolgálta, azonban történtek olyan változások, amik a koncepció megújítását 

kívánják. 

 

A megújításhoz figyelembe vettük a gyermek-és ifjúsági ágazattal foglakozó szakterületek, 

intézmények, hatóságok és szakemberek (iskolai gyermek- és ifjúságvédelem, iskolai 



diákönkormányzatok, Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat) véleményét és tapasztalatait.  

 

Az következő időszak vonatkozásában, is szem előtt kell tartani a kapcsolódó országos és 

helyi szabályozásokat, korábbi előterjesztéseket. 

A kötelező önkormányzati ifjúsági feladatellátást nehezítő tényezője, hogy nincs kapcsolódó 

normatív támogatás az ifjúsági ügyek finanszírozására. Azonban az önkormányzatnak más 

forrásból támogatni kell az ifjúsági feladatok ellátást (az intézmények működtetése mellett is) 

saját forrásokat kell biztosítani ezzel segíteni az ifjúságot érintő ügyeket. Mind célirányos 

anyagi támogatással, mind egyéb ifjúságot segítő finanszírozási módon célszerű segíteni a 

helyi ifjúságsegítő tevékenységet. Természetes, hogy helyi igények és a felhasználható 

források mértéke változó az évek folyamán, de a fiatalokra, mint a helyi társadalom részét 

képező, de élethelyzetükből adódóan egy speciális csoportra való odafigyelés elsősorban 

egy sajátos szemléletet igényel, mintsem csak anyagi erőforrásokat. 

 

1.2.) Az ifjúságpolitikáról általában 

 

A XX. században a különböző politikai és társadalmi berendezkedésű országok 

hatalmi elitje és felnőtt társadalma sehol nem kezelte saját ifjúságát a társadalmi-, és egyéni 

felelősséget vállalni tudó, felelős állampolgárként. Inkább olyan feladatokkal terhelték az 

ifjúságot, melyekkel valójában az igazi feladatoktól távol tartották őket, s amelyeket azok 

valójában nem is akartak. Csak jóval később alakult ki, jött létre a gondoskodó állam, ahol a 

legtöbb esetben az ifjúságot, mint devianciát kezdték értelmezni, az állam pedig atyáskodni 

kezdett a fiatalok fölött azt a szemléletet terjesztve, hogy „mi jobban tudjuk, hogyan lehet a 

fiatalok igényeit kielégíteni.” Mindezek oda vezettek, hogy az ifjúság teljesen passzívan vett 

részt a társadalmi folyamatokban és soha sehol nem kapott az össznépességen belüli 

arányokhoz képest megfelelő politikai súlyt, mozgásteret. 

 

1.3.) Ifjúságpolitikai megközelítések 

 

Világszerte látható, hogy az ifjúságpolitika a nemzeti külpolitika fontos részévé lépett 

elő, habár az is látszik, hogy útkereső jellegű. A hagyományos politika területekkel 

ellentétben (mint pl. oktatás, egészségügy, környezetvédelem, stb.), az ifjúságpolitika nem 

hagyományos politikai terület. Az előbbi közpolitikai területek világosan meghatározottak, 

ezért az országokon átívelő különbözőségek korlátozottak. Ezzel szemben az ifjúságpolitika 

területei nagyfokú változatosságot mutatnak.  

 

Az országok az ifjúságpolitikát különböző módokon definiálják, ennek következményeként az 

egyes nemzeti ifjúságpolitikák tartalmai rengeteg aspektusban különböznek egymástól. Az 

ifjúságpolitika tartalmát a sajátos társadalmi-gazdasági körülményekhez szabják az egyes 

országokban. Továbbá hiányoznak a homogén intézményi struktúrák, így nemcsak hogy az 

ifjúságpolitikában résztvevő kormányzati és nem kormányzati szervezetek változatosak, 

hanem a végrehajtásban részt vállaló intézmények is különböznek. 

Azokban az országokban, ahol a fiatalokat kiskorúaknak (szociális értelemben), sebből 

fakadóan inkább gyerekeknek tekintik, ott a fiatalok potenciális problémaként jelennek meg, 

akik veszélyben vannak, akiket védeni kell. Míg azokban az országokban, ahol a fiatalokra 

szinte felnőttként tekintenek, ott ők inkább erőforrást, lehetőséget képviselnek. 

 

 



2. A KONCEPCIÓ JOGFORRÁSA 
 

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez és gondoskodáshoz” - Magyarország Alaptörvénye (2011) 

 

A rendszerváltást követően az ifjúságpolitika és az ifjúsággal kapcsolatos 

intézményrendszerek állandó átalakuláson mentek keresztül. Ugyan sokszor felvetődött már, 

de a mai napig sincsen elfogadott ifjúsági törvény az érintett korosztály számára, pedig az 

ifjúsági és civil szektor évek óta várja.  

 

Az önkormányzatok számára ifjúságpolitika legmagasabb szintű honi jogforrása 

Magyarország Alaptörvénye, mely rögzíti, hogy Magyarország kiemelt ügyként igyekszik 

biztosítani az ifjúság létbiztonságát, oktatását és nevelését, továbbá az ifjúság érdekeinek 

védelmezését. 

 

Az önkormányzatok számára kötelező feladatként szerepel (melyet a 2011. évi CLXXXIX. 

törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rögzít) az ifjúsági feladatok 

ellátása („a települési önkormányzat maga határozta meg - a lakosság igényei alapján, 

anyagi lehetőségeitől függően -, hogy mely feladatokat, milyen mértékben lát el… - 13. § (1)2 

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 15. sport, ifjúsági ügyek”), viszont nincsenek elfogadott 

szabályok erre vonatkozóan, úgyhogy mindenki másként próbálja meg ellátni ezt a feladatot. 

Az ifjúságot érintő kérdésekben a elsődleges iránymutatást az Országgyűlés által elfogadott 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia és az Új Nemzedék Jövőjéért Program adhatja. 

 

Főbb ifjúságot érintő magyar jogszabályok: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és 

végrehajtási rendeletei 

 2004. évi I. törvény a sportról 

 88/2009. (X.29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről és végrehajtási rendeletei 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 

 2012. évi. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi törvények Magyary 

Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények 

módosításáról 

 80/2013. (X.16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 

  



Találkozhatunk olyan ifjúságot érintő nemzetközi egyezménnyel is melyek beépültek a hazai 

jogrendszerbe.  

Ilyen nemzetközi rendelkezések:   

 

 New York-i Egyezmény  

 Európai Szociális Karta 

 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya  

 Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény 

 Európai Bizottság Fehér könyve 

 

A legfőbb szakmai irányítást az ifjúsági ügyekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága alatt működő Ifjúságügyi Főosztály végzi, 

háttérintézményként pedig a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet segíti munkájukat. 

 

Ifjúságot segítő szervezetek: 

 

 Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) 

 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) 

 Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) 

 Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Irodák (megyénkét működő szervezet) 

Fő feladataik: ifjúsági közösségfejlesztések, a nemzettudat és magyarságtudat 

erősítése, családközpontú életszemlélet kialakítása, a foglalkoztatottság növelése 

valamint határon átnyúló együttműködések. 

 

 

 

3.  A KONCEPCIÓ ÉRTELMEZÉSI KERETEI, ALAPELVEI 
 

 

3.1.) Alapelvek 

 

Az ifjúsági generáció az új értékek hordozója, teremtője, jelentős erőforrás ezért segíteni kell 

őket. 

 Alapvető fontosságú a fiatalság demokratikus közéleti szocializációja formáinak 

kialakulása és részvétele a koncepció megalkotásában és megvalósításában, 

részben ez az egyik célja a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács. 

 Az Önkormányzat épít:  

o a hatályos önkormányzati koncepciókban foglaltakra; a városi általános 

iskolák és a középiskolák tantestületeinek, diákönkormányzatainak 

együttműködésére; 

o  civil szervezetek illetve korosztályi szervezetek és csoportok 

együttműködésére. 

 A 12-29 éves korosztályok tagjait Szentgotthárd városban a Szentgotthárdi Ifjúsági 

Tanács képviseli. 

 Az önkormányzati szerep és felelősség erősítése az ifjúságot érintő területeken. 

 A helyi ifjúságpolitika prioritásainak és céljainak meghatározása. 

 Ajánlások és feladatok meghatározása az egyéb ágazati szabályozásokban nem 

megjelenített szolgáltatások, intézményhálózat és tevékenységek fejlesztésére. 



 Az Ifjúsági Koncepciót az Önkormányzat a fenti alapelvek betartásával folyamatosan 

felülvizsgálja. 

 

Az ifjúsági feladatok ellátásában az Önkormányzat szinte teljes feladat- és 

intézményrendszere érintett. Ezen belül integrálni szükséges a fiatalok részvételével, a 

fiatalok információhoz jutásával, a szakemberek, köztisztviselők és közalkalmazottak 

feladataival, a közösségi terekkel, és a forrásokkal kapcsolatos kérdésköröket.  

 

Az ifjúsági feladatok jellegzetesen több ágazatot érintenek illetve ágazat-köziek. Ezen túl 

részben kötelező feladatok, amelyeket jogszabályok szabnak meg az önkormányzatok 

számára, másrészt önként vállalt önkormányzati feladatok. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a tevékenysége fő területein a kötelező és vállalt feladatai tekintetében 

illetve azok pontosítására városi koncepciókat dolgozott ki és fogadott el. Ezek mindegyike 

tárgyalja a témakörébe tartozó ifjúsági feladatokat. 

 

Az ágazati jellegű ifjúsági törvény kidolgozására még nem került sor, pedig ez a törvény 

segítené azokat az ifjúsági illetve az ifjúság közéleti részvételével kapcsolatos ügyeket, 

amelyeket más törvény nem szabályoz. 

 

Az Önkormányzat a jogszabályok és az önkormányzati koncepciók ismeretéből kiindulva 

a következő, koncepciók azok amelyek érintik az ifjúságot. Az érintett tárgyi városi 

koncepciók a következők: 

 Lakásgazdálkodási koncepció. 

 Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció.  

 Sportkoncepció.  

 Egészségügyi koncepció.  

 Szociális szolgáltatástervezési koncepció.  

 Közművelődési koncepció. 

 Közoktatási koncepció. 

 Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció és cselekvési terv. 

 

Az ifjúság – ez a 14 – 29 év közötti generáció - a koncepció szempontjából többféleképpen is 

tagolható lenne. Adódik a legegyszerűbb felosztás: két nagy kategória: azok, akik még 

oktatási intézményekben tanulnak, és azok, akik már az iskolapadokból kikerültek, felnőtt 

életüket megkezdik, családot alapítanak, dolgoznak, vagy munkanélküliek. 

A fiatalok szükségleteit alapvetően az alábbi kategóriákban lehet felosztani: 

 

 elemi szükségletek (család, táplálkozás, lakás, ruházat, egészséges természeti és 

normális társadalmi környezet) 

 tanulás, szellemi-, testi fejlődés    

 szakma, hivatás megszerzése 

 pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés 

 családalapítás 

 önálló lakáshoz jutás 

 megélhetés, tisztes jövedelem 

 társas élet, kapcsolatok, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció, regenerálódás 

 politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvétel, szerepvállalás 

 



A fent említett szükségletek sorrendje egyénenként változó, ám a kérdés az, hogy milyen 

feladat és munkamegosztás szerint, kinek (privát vagy társadalmi szereplőnek) és milyen 

mértékben kell segíteni a szükségletek kielégítését. A különböző felmérési módszerekkel 

feltárt helybéli szükségletek megállapítása alapvető feladat, hiszen ez alapján helyenként / 

ágazatonként képet kaphatunk a célterületekről, a szükséges javításokról valamint a 

meglévő és alkalmazandó eszközökről, forrásokról. 

 

 

 

3.2.) Szentgotthárd demográfiai adatai (2010-2013) 
 

Szentgotthárd, állandó lakosok számának alakulása (forrás: KSH Statinfo) 
 

Év 2010 2011 2012 2013 

 Állandó népesség 
száma (fő) 

8771 8729 8707 8685 

 Állandó népesség 
férfiak száma (fő) 

4285 4273 4265 4260 

 Állandó népesség nők 
száma (fő) 

4486 4456 4442 4425 

 Gyerekek 0-14 éves 
(fő) 

1338 1317 1300 1296 

 Fiatalság 15-29 éves 
(fő) 

1425 1390 1381 1353 

  
Magyarországon a demográfiai helyzet az elöregedés gyorsulása területén azonos az 

európai trendekkel, becslések szerint 2050-ig 2,5 – szeresére nő a társadalomban a 80 év 

felettiek aránya. Népszámlálási adatok igazolják, hogy Szentgotthárdon is folyamatosan 

csökken a gyermekkorúak aránya és vele párhuzamosan emelkedik az időskorúak száma. 

Az öregedő helyi társadalom másfajta szükségleteket generál. A meghosszabbodott életévek 

nem önmagukban jelentenek társadalmi terhet, hanem azért mert nem egészségben, hanem 

a függőségben töltött életévek száma fog megnövekedni. A házi segítségnyújtást igénylő 

ellátottaink közel 70-80 %-a 80 év feletti, tehát a demográfiai elöregedés többlet terhet jelent 

az intézmény és az Önkormányzat számára. A csökkenő gyerekszám miatt egyre kevesebb 

figyelem és gondoskodás juthat az idősekre, a családok és a közösségek oldaláról, ezért az 

állam, az önkormányzat és az intézmény szerepe folyamatosan növekszik. Alapvető 

célkitűzésünk kell, hogy legyen, hogy az idősek összehangolt segítségnyújtással a lehető 

leghosszabb ideig a saját otthonukban méltóságteljesen tudják eltölteni nyugdíjas éveiket. 

Meg kell valósítani az intézményi, idősek gondozóházi ellátásnak lehetőségét. 

 

Szentgotthárd lakónépessége az elmúlt évek statisztikai adatai alapján csökkenő tendenciát 

mutat. A természetes fogyás az évek során folyamatosan jellemző a városra.  

A nők és férfiak egymáshoz viszonyított aránya a város népességén belül enyhe nőtöbbletet 

mutat a 2010-2013-as években. 

 

Az ifjúsági korosztály száma is csökkenő számokat mutat a 2010-2013-as időszakban. 

Azonban ez a tendencia hasonlóan alakul az országos átlaghoz. Ennek a folyamatnak az 

elsődleges okai a megváltozott életciklusokkal magyarázható: a későbbi házasságkötések és 

későbbi gyermekvállalás. 



4. AZ IFJÚSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT  
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA 

 

Szentgotthárdon az alapvető közintézmények (Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma, Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános 

Iskolája, Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános 

Iskolája, Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegység, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája) 

és egyéb intézmények az ifjúság hatékony nevelése érdekében rendelkezésre állnak.  

 

4.1.) Oktatás 

 

- Az évek folyamán folyamatosan történtek olyan változások, amelyek az oktatási rendszert 

érintették, de a város ezek során szem előtt tartotta, hogy – kisvárosi szinthez képest – 

Fontos változás az oktatás területén a mindennapos testnevelés bevezetése. Ennek 

azonban van egy nagy problémája, amely Szentgotthárdot is érinti, a megsokszorosodott 

óraszámok miatt zsúfolttá váltak a tornacsarnokok. A megnövekedett teremigény enyhítését 

jelentheti az új Multi funkciós sportcsarnok befejezése, így a testnevelés órák számára 

megfelelő teret biztosíthat. 

 

- A mindennapos testnevelés órák részeként az iskolai úszásoktatást a szentgotthárdi 

wellness fürdőben oldják meg (2., 4. és 9. osztályosok részére). Továbbá az oktatási 

intézményeink sportpályái pedig továbbra is nyitottak a sportolni vágyó diákok előtt tanítási 

idő alatt és után is. Az idei évben a III. Béla Szakképző Iskola kinti betonos sportpályája 

javításon ment át, így most már biztonságosan lehet itt testnevelés órát tartani.  

 

- Ennek a folyamatnak azonban nem szabad megállnia, az Önkormányzat lehetőségeinkhez 

mérten további, iskolarendszeren belüli és kívüli képzések bevezetését és fenntartását kell 

szorgalmaznunk (melyhez az Önkormányzat maximum véleményezni tud, mivel ez nem a 

helyi Önkormányzatok hatásköre) , olyanokét, amelyek a későbbi tanulmányok folytatását 

és/vagy az elhelyezkedést segítik, amelyek elősegíthetik a fiatalok helyben tartását.  

 

- A legfontosabb ilyen képzések a nyelvi képzések lehetnének, amely a továbbtanulás 

nélkülözhetetlen eleme, illetve Szentgotthárd földrajzi adottságai révén elengedhetetlen a 

használható idegennyelvtudás. 

 

- A lehetőségek tekintetében megállapítható, hogy a fiatalok számára számos hasznos 

kikapcsolódási lehetőség áll rendelkezésre a városban (pl.: filmklub, tánc, sportklubok 

stb.), ám ezeknek a lehetőségeknek a számát a továbbiakban is folyamatosan növelni; illetve 

e tevékenységeket folyamatosan népszerűsíteni kellene. 

  

- Az oktatási intézményekeinkben számos fejlesztés, korszerűsítés is megvalósult az 

elmúlt időszakban, részben pályázati támogatások elnyerésének köszönhetően – mind az 

intézmények, mind a fenntartó oldaláról. A 2015-ös évben megtörtént a Széchenyi István 5-

8. Évfolyamos Általános Iskola energetikai felújítása, ami szintén az oktatási körülmények 

javítását eredményezi. 

 

 



 Elsősorban a Városüzemeltetési csoport és a SZET KFT koordinálásában történt főbb 

beruházások:  

 

- Elkészült a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola födémcseréje és az emelet 

elektromos hálózatának felújítása bruttó 13.213.612,- Ft értékben.  

 

- Az Arany János Iskolában egy osztályterem teljes felújítását és az udvari lépcső javítását 

az Önkormányzat 1.250.000.- forinttal támogatta. Az iskola tornatermének padozatát is 

felcsiszolták, újralakkozták 951.941,- Ft összegből, a folyosói kopolit üveg és ablakcserére 

440.020,- forintot biztosított az Önkormányzat, a vizesblokkokba szappanadagolók kerültek 

86.868,- Ft értékben beszerzésre. Az iskola ebédlőjébe 120 db új, a kornak megfelelő 

étkezőszék beszerzésére került sor 938.400.-Ft összegben.  

 

- Ugyancsak a nyár folyamán a Széchenyi István Általános Iskolában is nagy munkálatok 

folytak - az intézmény akadálymentesítése történt kívül és a földszinti részen, 

mozgáskorlátozott tanterem és WC került kialakításra. Régi elvárásként védőnői szobája is 

lett az intézménynek, melyet az alapvető minimum eszközökkel felszereltünk. A nyári 

szünetben  még az iskola „A” szárnyának vizesblokkjait újították fel teljesen. Ez a beruházás 

36.023.732,- Ft-ba került. Jelenleg is folyik a KEOP -5.7.0/15-2015-0277 sz. a „középületek 

kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projekt keretében az iskola „A-B” 

szárnyának nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése közel bruttó 146,5 millió forint 

összegben. 

 

- Az Önkormányzat pályázati lehetőségekkel próbálja segíteni a gotthárdi diákok 

felsőoktatási tanulmányait. Ilyen pályázati lehetőségek: Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz is évek óta csatlakozik az Önkormányzat (a nyertes 

pályázók havi szinten 5000 Ft jutatást kapnak a pályázat időtartalma alatt), ennek keretében 

pedig helyi diákok tanulmányait támogatja rendszeresen. A másik hasonló lehetőség a Széll 

Kálmán ösztöndíj, amelynek célja a kiváló teljesítő nyújtó (tanulmányi, művészeti és sport 

területen) helyi diákok elismerése és támogatása. Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás 

pályázók számára 5.000,- Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 

10.000,- Ft/hó. 

Az ösztöndíj célja, hogy azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait 

elismerje, akik kimagasló eredménnyel (minimum 4,5-es átlag) rendelkeznek a 

szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, illetve a III. Béla Szakközépiskola és 

Kollégiumban, továbbá, akik a szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi eredménytől 

függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi- , művészeti-, vagy 

sport területen. 

Az ösztöndíj lehetőséget nyújt továbbá azon államilag finanszírozott, első képzésben (alap-

mester és osztatlan képzés) résztvevő, első diplomáját szerző, 26. életévét be nem töltött, 

nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói 

jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgatók elismerésére is, akik számára 

Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányai során szakmai, 

tudományos tevékenységével segíthetik a város fejlődését. 

 

 

 

 



- A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB), amelynek 

óvodai és bölcsődei intézményegysége is van. Az intézmény az óvodai és bölcsődei nevelés 

mellett a szülők igényei alapján lehetőséget biztosít a szlovén és a német nemzetiségi 

óvodai nevelésre is. 

  

- Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája a 2005/2006-

os tanévben ünnepelte intézményesített szakképzés 125 éves évfordulóját, valamint az 

iskola fenntartását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) látja el. Iskola 

képzési palettája:  

 

o Szakgimnáziumi képzések (5 év): automatikai-, faipari technikus, 

vendéglátásszervező-vendéglős, gazdasági illetve CAD-CAM informatikus, 

automatikai technikus, 

o Szakközépiskolai képzések (3 év szakma + 2 év érettségi): gépi forgácsoló, asztalos, 

pincér, szakács, villanyszerelő 

 

- Az intézmény az iskolarendszerű oktatáson kívül jelentős felnőttképzési tevékenységet is 

folytatat. Ennek keretében Szentgotthárd és a környező települések munkaképes korú 

lakosai számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzések során 

eredményesen sajátíthassanak el korszerű, főként gépészeti, elektronikai és vendéglátó ipari 

jellegű továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, 

valamint új képesítéseket szerezhetnek.   

 

- Az kollégium önállóvá vált, melynek az üzemeltetése Önkormányzati feladat lesz a 

jövőben. A kollégium 44 tanulónak nyújt szálláshelyet. A kollégisták a tanuláshoz, a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez folyamatos segítséget kapnak nevelőiktől.  

 

- Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) fenntartása, melyek közül a 

SZOI egységes iskolai intézményegységében az Arany János 1-4. Évfolyam, a Széchenyi 

István 5-8. Évfolyam és a Vörösmarty Mihály Gimnázium, az összetett iskolai 

intézményegységében a Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosítja a 

gyermekek és az ifjak elhelyezését, oktatását és továbbtanulási esélyeit. Az oktatási 

intézményekben közel 1700 tanuló tanul. 

 

- Az iskolapadból kikerült fiatalok munkájuk mellett kiegészítő képzésben vehetnek részt a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium esti/levelező és tanfolyami képzésének keretében.  

 

- Diákönkormányzatok mind az általános, mind a középiskolákban működnek. 

- 2015-től a szentgotthárdi fiatalok számára érdekképviseletükre egy új lehetőséget nyújt a 

Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács, amibe az iskolák egy diákot delegálnak. 

 

- A korábbiakhoz hasonlóan pozitívumként kell megemlíteni, hogy egyre több 

felsőoktatásban tanuló diákunk választja szakdolgozatának tárgyául a Szentgotthárd 

illetve a szentgotthárdi kistérség valamely szegmensét (született már gazdasági-, turisztikai-, 

sport témájú szakdolgozat is a várossal kapcsolatosan), amelyek elkészítéséhez 

természetesen minden segítséget megadunk a továbbiakban is. 

 

 



4.2.) Ifjúsági Tanács 

 

- Az ifjúsági szervezeti élet és érdekképviseletét városi szinten a jövőben (a 2015-ben 

alakult) a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács látja el. A Tanács 7 tagból álló szervezet (iskolák 

delegáltjai (3 fő), Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által delegált a szentgotthárdi 

18-29 éves fiatal (2 fő), Képviselő testület által delegált képviselő (1 fő) illetve a városi sport 

és ifjúsági referens. Emellett a tanács ülései nyíltak lesznek, amin lehetőségük lesz a 

szentgotthárdi fiataloknak jelen lenniük, véleményt formálni valamint tanácsokat adni a 

fiatalok érdekeivel kapcsolatban.  

Az Ifjúsági Tanács létrehozásának alapvető céljai és feladatai a következők:  

o Megjeleníteni, képviselni az ifjúsági korosztály érdekeit a helyi önkormányzat 

döntéshozatali mechanizmusában. 

o Közéleti fórumot, megszólalási lehetőséget biztosítani a város ifjúságának, hogy az 

őket érintő kérdésekbe beleszóljanak, véleményt nyilvánítsanak. 

o Olyan állapotot teremteni és fenntartani a településen, melyben az ifjúsági korosztály 

közéleti lehetőségei és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek. 

o Az Ifjúsági Tanács részt vesz az Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos munkájában.  

o Javaslatok, vélemények megfogalmazása a Képviselő Testületnek, a helyi ifjúságot 

érintő elképzelésekről, problémákról, feladatokról. 

o Konzultációk és programok kezdeményezése a fiatalok érdekeinek képviselete 

érdekében. 

o Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata során értékelések, javaslatok megfogalmazása, 

és a helyi ifjúsági szereplők tevékenységének az összehangolása. 

o A fiatalokat érintő problémák összegyűjtése és továbbítása. 

o A helyi ifjúsági élet ösztönzése, felpezsdítése. 

o Elősegíti a fiatalok szerveződéseinek létrejöttét, megerősödését, ifjúsági események 

szervezését, olyan programok kidolgozását, amelyek segítenek, a fent említet célok 

megvalósulásában. 

o Visszacsatolást ad a Képviselő Testületnek az ifjúsági koncepcióban és az éves 

cselekvési tervben megfogalmazottak végrehajtásáról. 

o Az ifjúságot érintő pályázatok előkészítését és megvalósítását segíti. 

o A város oktatási intézményeiben zajló ifjúsági programok megvalósításába 

bekapcsolódik. 

o Ifjúsági sporttal, testmozgással, aktív mozgással kapcsolatos kérdésekben 

meghatározza álláspontját, javaslatokat ad a helyi ifjúsági bajnokságok 

megszervezéséhez, információszerzéssel, helyi versenyekkel kapcsolatos ügyekben 

közreműködik, javaslatokkal él. 

o Szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos egyéb kérdésekben közreműködik, 

javaslatot tesz azok szervezésére, lebonyolítására 

o Ifjúságot érintő infrastruktúrafejlesztéssel, építkezésekkel, beruházásokkal 

kapcsolatos terveket előzetesen véleményez. 

o Az ifjúsági bűnelkövetéssel, bűnözéssel, tiltott devianciákkal, drogfogyasztással 

kapcsolatos ügyekben álláspontot képvisel és javaslatokkal él. 

o Az ifjúsági korosztály számára hasznos, lényeges információkról tájékoztatja a helyi 

ifjúságot, továbbítja részükre a felhívásokat, közleményeket. 

o Bekapcsolódik a helyi ifjúsági cselekvési terv végrehajtásába, annak 

megvalósulásában közreműködni, eredményeit elemezni, fejlesztéséhez ötleteivel és 

javaslataival hozzájárul. 

 



- Az Ifjúsági Tanácshoz hasonló szervezet már működött a városban, ilyen volt a 

Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum, amely többszöri megújulás után 2009-ben felhagyott 

működésével, melynek legfőbb okai a kezdeti aktivitás megszűnt illetve a tagok idővel 

elkerülnek Szentgotthárdról, különböző városokban tanulnak, élnek.  

- A kultúra területén Szentgotthárd rendelkezik olyan intézményekkel, amelyek közvetítik a 

kultúrát az ifjúság felé.  

 

4.3.) Kultúra 

 

- Hatalmas sikerrel működik továbbra is a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínház, 

aminek felújítása és a modernizálása után a fiatalok kedvelt szórakozási lehetőségévé vált. 

A mozi folyamatos programjaival is ezt próbálja erősíteni (filmklub, tematikus előadások, 

koncertfilmek, nyereményjátékok stb.) amit a jövőben is folytatni kell. 

 

- A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum szintén több lehetőséget kínál a szabadidő 

kulturált eltöltésére. Könyvtári szolgáltatása mellett folyamatosan különféle programokat 

szerveznek az ifjú generáció számára (ismeretterjesztő előadások, irodalmi- és 

rajzpályázatok, közönségtalálkozók, felolvasóestek, helyi értéktár készítése). 

 

- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület továbbra is a település és a kistérség 

közművelődési és idegenforgalmi feladatait látja el, ill. koordinálja azokat. Az Egyesület 

számos programja az ifjúság számára szól (Szentgotthárdi Történelmi Napok, Hopplá 

Könnyűzenei Fesztivál, Gyermeknap, Tökparti) illetve egyéb az ifjúságnak szóló 

rendezvények (koncertek, kiállítások, előadások, kézműves foglalkozások, ünnepekhez 

kötött rendezvények), melyek megrendezésére a jövőben is sor kerül.  

 

4.4.) Sport és szabadidő 

 

- Az a nyári táborok tekintetében egy rendkívül színes kínálatból válogathatnak a helyi 

ifjúság tagjai. A szervezését több civil szervezet, intézmény programjai között is 

megtalálhatjuk (Móra Ferenc Városi Könyvtár, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Vöröskereszt). Nyári táborok: Csak csajok, 

Színes Napok Tábora, Mesterségek Tábora, Nyári olvasótábor, Német Nemzetiségi ifjúsági 

tábor, Német Nemzetiségi ifjúsági tábor, Művészeti tábor, Nyári élmény tábor). 

 

- A fejlesztések a Városi Sporttelepen is folyamatosan zajlanak, átadásra került a 

nagyméretű műfüves pálya, aminek remélhetőleg pozitív hozadéka lesz, hogy egyre több 

helyi fiatal kezdi el a labdarúgást a fejlődő infrastruktúrának köszönhetően. Várhatóan 2016-

ban elkészül az új öltöző is a labdarúgók és a tekések számára, így lassan de rendeződni 

látszik a kialakult helyzet a városi sporttelepen. 

 

- Ugyancsak a sporttelep fejlesztésének köszönhetően teljesen felújították a tekepályát is, 

ami a versenysport mellett, kiváló lehetőséget biztosít a fiat baráti társaságok 

kikapcsolódásának. 

 

- A 2007-től üzemelő wellness fürdő a már hivatkozott iskolai úszásoktatás mellett, egyéb 

sportolási és kikapcsolódási lehetőségek biztosítanak, így pl. a fürdőben található 

kondicionáló terem, squash-pályák használatára is mód kínálkozik akár az ifjúság számára 

is. A fürdő belépők pedig a szentgotthárdiak számára 50 %-val olcsóbbak a teljes áru 



belépőhöz viszonyítva. 

 

A jövő elképzelései: 

 

- A jövő elképzelései között szerepel, hogy az Alpokalja kemping területére egy közösségi 

tér/ Ifjúsági Központ kialakítása, mely kiváló helyszín a fiatalok számára a kulturált 

szórakozásra. Ennek a projektnek a keretében kialakításra kerülhet a csarnoképítés miatt 

ideiglenesen megszűntetett Ifjúsági Park kialakítása, melynek a jövőben ideális helyszín 

lehet ez a terület, az Ifjúsági Parkban megtalálhatóak lenne újra: kosárlabda palánkok, 

gördeszkások, görkorcsolyások, BMX –esek számára kialakított piramisrámpák, ugratók, 

tűzrakó-helyek, esőbeálló, vagy akár színpad ahol koncerteket is lehet tartani.  

 

- Szintén a jövőben megvalósítandó projektek között szerepelhetne a hazánkban is egyre 

népszerűbbnek számító szabadidős fitnesz parkok. A szabadban végzett sportok kiváló 

kiegészítője, illetve a szabadban végezhető erősítések saját testsúllyal. Egy megfelelően 

összeállított kondi parkban a test összes izma és izomcsoportja átmozgatható, széleskörű 

edzési lehetőséggel. 

 

4.5.) Az ifjúságot érintő egyéb szervezetek 

 

- A különböző prevenciós előadások, fórumok, programok is folyamatosan jelen vannak az 

ifjúság életében. Az ilyen típusú programokat elsődlegesen az iskolai színtéren bonyolítják le 

a fiatalok számára, de egyéb szervezetek is foglalkoznak hasonló tematikájú programokkal 

(EFI, Pannon Kapu Kulturális Egyesület). 

 

- Sajnálatos módon, Szentgotthárdon is létező probléma a nemkívánatos függőségi 

viszonyok (dohányzás, az alkohol-, és egyre inkább a drogfogyasztás is), de megállapítható 

az is, hogy ez a negatív tendencia nem túl magas országos viszonylatot tekintve. 

 

- A 2011. év elejétől (pályázati támogatásnak köszönhetően) kisebb megszakításokkal, de 

ismételten működik a gyermekpszichológus rendelés a gyerekek számára, amiről a 

jövőben is gondoskodni kell. 

 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi a családsegítést és a gyermekjóléti 

ellátást a térségben, amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó 

egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát. A Szolgálat a szoros értelemben vett 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett számos egyéb, kapcsolódó prevenciós és 

gyermekprogramokat, illetve mentálhigiénés ellátást is rendszeresen megvalósít. Az 

Önkormányzat feladata mindezen tevékenységek elismerése és támogatása.  A 

szakszolgálat szakfeladatainkat a következő településeken: Szentgotthárd, Magyarlak, 

Csörötnek, Rátót, Rábagyarmat, Nemesmedves, Vasszentmihály, Rönök, Gasztony, 

Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu, Kondorfa 

településeken látja el. A településeken rendszeres fogadóórák biztosítják a lakosság 

számára a Szolgálattal a kapcsolatfelvétel lehetőségét, jelzés tevését, szolgáltatásaink 

igénybevételét.  

 



- A korábbi gyakorlathoz hasonlóan továbbra is a tanulóifjúság egészségügyi állapotáról a 

védőnők évente készítenek olyan írásos jelentést, amely minden alkalommal a Képviselő-

testület elé is kerül. 

 

- A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztályának Körmendi Járási Hivatal 

Munkaerő-piaci pont Szentgotthárdi kirendeltsége szakfeladatának megfelelően saját, 

foglalkoztatáspolitikai eszközeivel hozzájárul az ifjúsági munkanélküliség megfékezéséhez. 

Magyarországon a nyílt és tömeges munkanélküliség viszonylag új társadalmi és gazdasági 

jelenség. A problémakör kezelésén belül az ifjúsági munkanélküliség megfékezése nagyon 

fontos társadalmi érdek, mert ez a korosztály a leginkább esélyes a marginalizálódásra, az 

alkohol- és drogfüggésre, a társadalomellenes szubkultúrák befogadására és a többségi 

társadalommal szembeni agresszióra. A pályakezdők munkanélküliségének csökkentése 

mindig az egyik legkiemeltebb célja volt a munkaügyi szervezetnek. A korábban említett 

szervezet segít a pályakezdő fiatalok a egyénre szabott munkavállalást elősegítő 

programokat kidolgozásával, valamint továbbra is előadásokat tartanak álláskeresési 

stratégiák kialakítása céljából, továbbá figyelemmel kísérik a diákmunkát biztosító 

lehetőségeket.  

 

- Az Ipari Park által kínált lehetőségeket igyekszik a város minél hatékonyabban kihasználni, 

az új gyárak, és a meglévők fejlesztései, bővítései folyamatosan új munkaerőt igényelnek. 

Azonban ezeknek az intézményeknek megfelelően képzettségi munkaerőt igényelnek, mely 

igényekhez a város oktatási intézményei próbálnak alkalmazkodni új képzési kínálatokkal.  

 

4.5.) Lakáshoz jutás 

 

 

- A fiatalok / fiatal felnőttek lakáshoz jutási lehetőségei igencsak korlátozottak, már csak 

amiatt is, hogy a szentgotthárdi ingatlanárak továbbra is országos szinten is kiemelkedően 

magasak. Szentgotthárd Város Önkormányzata a lakáscélú támogatásokról szóló 

12/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet alapján tud támogatást adni. 

Az első lakáshoz jutók támogatásaként a Képviselő-testület minden évben 10 – 10 új 

igénylőnek tud támogatást nyújtani, ami azt jelenti, hogy a támogatás kifizetése 3 év alatt 

200 – 200 - 100 e Ft-onként lehetséges, csak bankhitellel lakást szerző igénylők esetén, a 

banki törlesztés támogatásaként három egyenlő részletben történik meg. 

  



5. A KONCEPCIÓ CÉLJA 

 

Az ifjúságpolitikai koncepció elfogadása fontos eszköze lehet annak, hogy az 

Önkormányzat a kapcsolódó feladatait hatékonyabban ellássa. A koncepció lehetőséget ad a 

továbblépésre. A koncepciót természetesen bizonyos időközönként módosítani / kiegészíteni 

szükséges, már csak a társadalmi, gazdasági, kulturális és jogi környezet változásai miatt is.  

Az ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása csakis, különböző szintű együttműködésekkel, 

partneri viszonyban képzelhető el. Az ifjúsági feladatokat természetesen elsősorban az 

önkormányzat intézményeinek és szakembereinek a közreműködésével kell ellátni, azonban 

a civil szervezetek bekapcsolódása is kívánatos. A koncepció és ezzel együtt az 

Önkormányzat ifjúságpolitikai törekvéseinek általános célja nem lehet más, mint hogy a 

települést vonzóbbá, komfortosabbá tegyük a fiatalok számára, amely egyben a város 

vonzerejét szélesebb körben is növelni fogja.  

  

A koncepció törekvése, hogy meghatározza az ifjúságpolitika helyi céljait, prioritásait, az 

önkormányzat felelősségvállalásának területeit, azokat az alapelveket, melyeket a 

szolgáltatások, tevékenységek fejlesztése során érvényesíteni kell. A prioritások kijelölésével 

hozzájárul a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználáshoz. 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ifjúság helyzetének javítását, társadalmi 

integrációjának segítését helyi közügynek tekinti. Érdekelt abban, hogy a város 

népességmegtartó ereje növekedjen a fiatal és a fiatal felnőtt korosztályok körében is!  

 

 

 

Az Önkormányzat az ifjúsági koncepció megalkotásával hozzá kíván járulni  

 

- a Szentgotthárdon (és térségében) élő fiatalok önállóvá válásának segítéséhez, társadalmi 

integrációjuk megvalósulásához.  

- Lehetőségeivel és erőforrásaival támogatni kívánja a fiatalokat és közösségeiket abban, 

hogy képessé váljanak egyéni és közösségi szinten a társadalmi kihívásoknak megfelelni. -- 

Ezzel párhuzamosan célja a hátrányos helyzetű fiatalok életesélyeinek növelése, társadalmi 

reintegrációja is. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának célja, hogy közvetlenül, intézményein és más 

szervezetein keresztül, együttműködve a városban működő más szervezetekkel, 

intézményekkel, civil közösségekkel. Szoros kapcsolatot fenntartva olyan társadalmi és 

gazdasági környezetet teremtsen, ahol a Szentgotthárdon élő, tanuló, dolgozó fiatalok - 

életkezdésük támogatásával, érdekérvényesítő képességük fejlesztésével, értelmes 

szabadidő eltöltésük feltételeinek megteremtésével - otthon érzik magukat, tudatos és 

felkészült állampolgárként hozzájárulnak a város, a régió, valamint az ország fejlődéséhez, 

megteremtve maguk és a társadalom számára a biztonságos jövőt. 

  



Vagyis Szentgotthárd Város Önkormányzata a fiatalok közül (15-29 évesek) azok számára, 

akik: 

 

 tanköteles korban vannak, biztosítania kell, hogy minél több fiatal Szentgotthárdon 

tanulhasson: itt szerezhessen, érettségit illetve itt szerezhessen szakmát. Ez idő alatt 

olyan szolgáltatások megszervezésére van szükség, amit a mai viszonyok közepette 

jogosan igényel ez a korosztály.  

 az érettségi után a tehetséges fiatalok elkerülnek a városból és egyetemen, 

főiskolán szereznek diplomát illetve a megfelelő intézményekben szakképesítést.  E 

képesítések megszerzését követően cél, hogy közülük minél többen térjenek vissza 

Szentgotthárdra. Az eltávozottakból akkor lesznek visszatérők, ha itt munkahelyet 

illetve lakhatási lehetőséget találnak, továbbá minél több olyan szolgáltatást, ami a 

mindennapokhoz szükséges.  

 a tanulmányaik befejezése után Szentgotthárdon maradók dolgozni kezdenek, 

családot alapítanak. Rájuk majdnem ugyanazokat kell elmondanunk, mint az előző 

kategóriánál: itt munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget, gyermekeik részére 

intézményi szolgáltatásokat kell, hogy találjanak, továbbá minél több olyan 

szolgáltatást, ami a mindennapokhoz szükséges.  

 

 

Az Önkormányzat a fentebb meghatározottak megvalósítása kapcsán az alábbi 

célkitűzéseket határozza meg:  

  

 A fiatalok közéletben történő részvételének segítése. (Az információ és a részvétel 

szétválaszthatatlan, ezért fontos megteremteni a fiatalokat érintő információkhoz való 

ingyenes, rugalmas, felhasználóbarát hozzáférés lehetőségeit.) 

 A piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, az egészséget és az 

életben való további boldogulást garantáló képességek és készségek erősítése (ami 

nem Önkormányzati feladat). 

 A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, a szabadidős terek 

rendszeres karbantartása, a lehetőségekhez mérten folyamatos fejlesztése. 

 Az egészséges életre motiválás. 

 Az ifjúság társadalomba, közéletébe való beilleszkedésének támogatása. 

 Szentgotthárd ifjúságmegtartó erejének folyamatos, hatékony növelése.  

  



 

6. ÁGAZATI CÉLOK 
 

A koncepció általános, stratégiai céljainak megvalósítása érdekében az alábbi 

ágazati célkitűzéseket határozzuk meg: 

 

6. 1. Oktatás, képzés, nevelés: 

 

 Az oktatási és nevelési intézmények az évek folyamán folyamatos átalakulásokon, 

szervezeti változásokon mentek keresztül, a legkomolyabb változás jogszabályi 

előírások alapján megváltozott az intézmények fenntartói – működtetői joga. Ezen 

időponttól a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása és működtetése is a 

KLIK Megyei Tankerületéhez tartozott, ami 2015-ben ismét változott ugyanis jelenleg 

Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményéhez a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal az iskola fenntartója. 

 A kollégium fenntartója a VM KLIK, viszont az üzemeltetését az Önkormányzat látja 

el. 

  A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola szakmai fenntartását a Szentgotthárdi Járási Tankerület látja el, működtetője 

azonban (a Képviselő-testület döntése alapján) továbbra is Szentgotthárd Város 

Önkormányzata. 

 Az iskolák működtetése tekintetében a legfontosabb feladat, hogy az alap-és 

középfokú oktatási intézményekben megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson 

a város, melynek a pénzügyi fedezetet a mindenkori költségvetésből kell megoldani. 

 A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas 

színvonalú oktatás és képzés biztosítása (mind az iskolákban, mind az 

iskolarendszeren kívüli képzésekben, tanfolyamokon, klubokban), ami nem 

Önkormányzati hatáskör.  

 A képzések tekintetében fontos előrelépés az Opel új képzőközpontja, valamint a 

NYME Gépészmérnök képzése egy újszerű lehetősége 

 A jövő feladata lehet a közösségi főiskola létrehozása amely „célja, hogy 

megszűnjenek Magyarországon azok a földrajzi értelemben vett „felsőoktatás-mentes 

övezetek”, ahol belátható közelségben nincs jelen a felsőfokú képzések kínálata, 

némiképpen csökkentve ezzel az adott környéken élők esélyeit a színvonalas 

képzésben való részvételre” 

 Problémák: Iskolák infrastrukturális téren fejlesztésre szorulnak (melyek megoldása 

folyamatosan zajlanak karbantartási és felújítási munkálatokkal, a komolyabb 

felújítási beruházásokat azonban elsődlegesen pályázati forrásokkal lehet 

megoldani). A gimnázium, Arany János iskola, III. Béla iskola sportoktatás 

feltételeinek javítása (elsődlegesen tornaterem felújítása, illetve eszközkészletek 

javítása). Szakmai képzés területén pedig célszerű lenne bővíteni a képzési palettát a 

térség adottságaihoz mérten (amire az Önkormányzatnak maximum véleményező 

hatása lehet).  

 Legfontosabb célok az oktatási területen: 

o az OPEL, illetve a régióban található nagyvállalatok és egyéb gazdasági 

szereplők igényeit maximálisan figyelembe véve alakítsák a szakképzési 

palettát 

o folyamatos használható nyelvi képzések 



o a turizmushoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó képzéseket is (pl. szobaasszony, 

turisztikai ügyintéző, masszőr, vendéglátós szakok stb.) 

o megfelelő gyakorlati helyek a tanulók számára 

o az ifjúság a tanulmányaik befejezése után vissza tudjanak térni a városba 

ahol képzésüknek megfelelő munkahelyek közül válogathatnak. 

 az OPEL, illetve a régióban található nagyvállalatok és egyéb gazdasági szereplők 

igényeit maximálisan figyelembe véve alakítsák a szakképzési palettát A fiatalok 

migrációjának csökkentése érdekében az érdekelt intézményekkel, szervezetekkel 

együttműködve „helyben megtartó programok” kidolgozásának elősegítése 

ösztöndíjak bővítésével, a helyi, kistérségi igények felmérésével. 

 Ahhoz, hogy a megszerzett tudás ne váljon használhatatlan tudássá, fontos, hogy a 

fiatalok képesek legyenek alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez, 

tisztában legyenek a piac elvárásaival, ehhez igazodva válasszanak képzési területet. 

A hatékonyabb képzés érdekében segíteni kell a pályaorientációt, és szakemberek 

bevonásával lehetőséget kell teremteni a fiatalok számára a minél szélesebb körű 

tájékozódáshoz tanácsadások segítségével.  

 Biztosítani kell a zökkenőmentes átmenetet a képzésből a munka világába.  

 Törekedni kell az oktatási rendszert elhagyó fiatalok számának csökkentésére.  

 Az oktatási intézményeink törekedjenek arra, hogy a Szentgotthárdról a középiskola 

elvégzése után tanulási céllal eltávozókkal a tanulmányaik befejezéséig kapcsolatban 

maradjanak. A kapcsolat önkéntesen létrehozott, melynek alapja egy adatbázis, ami 

tartalmazza a szentgotthárdi diák legfontosabb adatait, elérhetőségeit, azt, hogy hol 

tanul és milyen képesítést fog szerezni. Ez természetesen feladatot ró a fiatalra is, 

hiszen az adatok változását ő tudja jelezni, de ugyanezen fiatalnak jelenthet egy 

könnyebb tájékozódást arról, hogy akadnak-e esetleg lehetőségek számára majd a 

saját szakmája területén ebben a városban.  

 Biztosítani kell az esélyegyenlőséget, akár szociális, akár értelmi, testi vagy területi 

alapú az egyenlőtlenség. 

 A hátrányos helyzetű, oktatásból lemorzsolódott vagy deviáns fiatalok tanulási, 

művelődési, szórakozási lehetőségeinek növelése speciális programokkal. 

  



6.2. Munkavállalás, pályakezdés 

 

 A munkába állás és az otthonteremtés, családalapítás összefügg. Az 

önkormányzatnak támogatnia kell minden lehetséges eszközzel ezek segítését. 

Különböző foglalkoztatáspolitikai eszközök bevonásával törekedni kell a fiatalok 

munkába vonására: 

 Járási koordinációban évente megrendezésre kerülő tájékoztatási lehetőségek 

kialakítása, állásbörzék, képzési vásárok szervezése 13-14 évesek, illetve 17-18 

évesek, valamint a diplomás fiatalok részére, amelyek a munkáltatók mozgósításával 

a munkaerőigények feltárását is gyorsítják, a pályakezdők munkahelyhez jutását 

igyekeznek elősegíteni /+ hiányszakmákra való felhívás/.   

További eszközök  

 

 Foglalkoztatást elősegítő képzés. A munkaerő piaci képzési programoknak 

alapvetően két típusa különböztethető meg. Az egyik az, amikor a munkaügyi 

szervezet által meghirdetett, ajánlott szakirányokban történik a képzés (ajánlott 

képzés), ami általában teljes költségtérítéssel jár és a munkanélküli keresetpótló 

juttatásban is részesülhet. A másik az elfogadott képzés, amikor a munkanélküli 

maga keres az általa elképzelt szakirányban képzést és a munkaügyi szervezet 

elfogadja (elfogadott képzés), támogatja azt. Ebben az esetben a hallgatók maguk is 

hozzájárulnak a képzés költségeihez, a keresetpótló juttatás ugyanakkor nem 

garantált. 

 Impulzusfoglalkozás: célja a pályakezdők érdeklődési irányainak, erősségeinek 

megismerése, pályaismeretük felmérése. 

 Pályaorientációt segítő program: azon fiatalok pályaválasztását megalapozó 

tanfolyam, akik nem rendelkeznek szakmai végzettséggel és bizonytalanok további 

életpályájuk szervezésében. A foglalkozás sorozat tanfolyami jellegű, négy napig 

tartó elfoglaltságot jelent a fiatalok számára. 

 Pályakorrekciós program: e tanfolyam időtartalma három nap, s azon fiataloknak 

nyújt segítséget, akik nem piacképes szakmai képesítéssel rendelkeznek, és ezért 

számukra új pálya választása válik szükségessé, illetve akik elfordulnak eredeti, 

előző pályaválasztási döntésüktől, és az érdeklődésüknek jobban megfelelő szakmai 

képesítést szeretnének szerezni. 

 Pályaerősítő csoportos foglalkozás: azon fiataloknak ajánlható háromnapos 

tanfolyam, akik eredeti szakmai képesítésükkel kívánnak elhelyezkedni. A 

foglalkozás alapvető célja a munkához, pályához kapcsolódó értékek tisztázása. 

 Elhelyezkedést segítő csoportos foglalkozás: olyan tanfolyam jellegű foglalkozás, 

amelynek időtartama egy naptól három napig terjedhet, s olyan pályakezdőknek 

célszerű ezen részt venni, akik választott szakmájukban azonnal szeretnének 

elhelyezkedni, azonban tapasztalatlanságuk miatt az álláskereséshez egyedül hozzá 

sem tudnak kezdeni. A tanfolyam célja tehát nem más, mint a munkát vállalni kívánó 

fiatalok számára álláskeresési stratégiák kialakítása. 

 A diákmunkát biztosító munkahelyek folyamatos összegyűjtése, a diákok számára a 

munkavégzés lehetővé tétele hozzájárul a jobb közérzet kialakításában. 

 Problémák:  

o A helyi bérek nem versenyképesek. 

o  Egészségügy tekintetében a humánerőforrás tekintetében hiány (orvos, 

védőnő) 



o Fiatalok itthon tartása, ami a természeti adottságokból is fakadnak. 

 Megoldást jelenthet a szentgotthárdi és környéki fiatalok megkeresése egyetemi 

tanulmányaik során, akiknek az iskola elvégezését követően kedvező állásajánlatot 

kellene biztosítani.  Hasonló megoldás lehet, a város középiskoláiban a helyi 

érdekeltségű vállalatok, cégek, alkalmankénti előadásai, akik ismertetik az általuk 

kínált munkalehetőségeket és lehetőségeket. 

 

 

6.3. Egészség és sport 

 

 A testi, szellemi egészség a legfőbb érték, ezért erősíteni kell a tudatosabb 

megjelenítését, amelyhez megfelelő motivációt és kommunikációt kell bevezetni és 

széles körben alkalmazni. 

 Nagyon fontos az egészségünk tekintetében a prevenció, amit tudatosítani kell a 

fiatalokban is, ezek az egészség megőrzés, egészségfejlesztés és 

betegségmegelőzés területei. 

 Esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív 

életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. 

 Támogatni kell az egészséges életmód szemléletének meghonosítását. Kiemelt 

figyelmet érdemel a szociálisan, vagy egészségileg hátrányos helyzetben lévő 

csoportok egészségvédelme. 

 Az egészséges élet alapja a tiszta környezet. Kiemelt fontosságú a 

környezetvédelemi problémák iránti fogékonyság, a környezeti nevelés széleskörű 

elterjedése, valamint a tiszta és ezáltal vonzó településkép megteremtése. A 

felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodásának, 

szemléletének fejlődése, felelősségtudatuk erősítése. 

 A színes nyári táborok kínálatában szerepelnek az életmódot érintő táborok melynek, 

célja kettős lehet: egyrészt már a kisiskolás korú gyermekeknél elkezdeni az 

egészséges életmódra nevelést, másrészt a nyári szabadidő hasznos eltöltése     

 A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel szemben és az 

egészségmegőrzés szempontjából is kiemelten fontos, ezért a fiatalok igényeinek 

megfelelően kell fejleszteni a sportolásra, illetve a szabadidő aktív eltöltésére 

alkalmas területeket. 

 A fiatal korosztály egészséges életmódjának kialakítása, egészséges életmódra 

nevelése érdekében a tömegsport népszerűsítése. A szabadidősport szervezésének 

támogatása. 

 A sportok tekintetében a város kínálata rendkívül színes (labdarúgás, kézilabda, teke, 

atlétika, asztalitenisz, íjászat, kerékpározás és sakk).  

 A Városi Sporttelep folyamatos fejlődik és megújul mely ami az ifjúság érdekeit is 

szolgálják. A sporttelep üzemeltetése során az ifjúság érdekeit is szem előtt kell 

tartani a megállapodások megkötésekor. 

  A korábbi Ifjúsági Park újbóli kialakítása is a fejlesztési célok között szerepel, amivel 

a gördülő sportok kedvelőinek ismét megfelelő helyszínt biztosítanának. 

 Továbbra is működik Szentgotthárdon az Egészségfejlesztési Intézet, akik rengeteg 

programot, előadást szűrést szerveznek az ifjúság számára is.  

 

 

 

 



 

 

 

 

6.4. Közművelődés, szabadidő eltöltése (Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Móra 

Ferenc Városi Könyvtár, Csákányi László Filmszínház) 

 

 Az egészséges testi–lelki fejlődés és szocializáció érdekében a fiataloknak 

lehetőséget kell teremteni szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 

 Azonban az egyik legkomplikáltabb korosztály, mivel a fiatalok érdektelenek, 

közönyösek és nagyon nehéz aktivizálni őket. A helyi fiatalok folyamatosan 

hangoztatják, hogy arányaiban véve kevés program számukra. Viszont ha van 

konkrét program van a számukra, akkor is kevés fiatal megy el, vagy vesz részt 

aktívan programokban, rendezvényeken. 

 A fiatalok igényeihez, szükségleteihez, érdeklődéséhez alkalmazkodó, az 

önszerveződést, önkéntes részvételt, kezdeményezést elősegítő rendezvények, 

kulturális, ifjúsági, közösségi programok, koncertek, ismeretterjesztő előadások, 

kiállítások szervezése, támogatása 

 Támogatni kell a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló kezdeményezéseket. 

 A szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális rendezvények nem csupán a szellem és 

a test táplálékaként foghatók fel, hanem mint prevenció, mint alternatíva a nem kívánt 

időtöltési formákkal szemben.   

 Továbbra is preferálni kell az egészséget támogató és a tartalmas értéket nyújtó 

programokat. 

 Támogatni kell a hagyományőrzésre, kultúraközvetítésre irányuló rendezvényeket, 

programokat. 

 Középiskolás diákok (15-19 éves korosztály) részére az egyéni könyvtárhasználat 

kölcsönzés, tájékoztatás, információkeresés lehetőségének továbbvitele. 

 Csoportos könyvtárhasználat: könyvtárhasználati ismeretek oktatása (csoportosan) 

 könyvtári foglalkozások szervezése. 

 A főiskolai, egyetemi hallgatók (18-23 éves korosztály) számára információkeresés 

(nyomtatott és elektronikus forrásokból, önállóan és könyvtáros segítségével), 

irodalomkutatás, referens feladatok biztosítása. 

 A mozi további támogatása, megtartása. A diákok vizuális kultúrájának segítése, 

tananyagba való beépítése. 

 A szabadidő hasznos, káros szenvedélyektől mentes eltöltésére irányuló programok 

(irodalmi délutánok, beszélgetések, vetélkedők, prevenciós programok, 

ismeretterjesztő előadások, szexuális felvilágosító előadások, természetvédelmi 

előadások, könnyűzenei estek, képzések) közösségi alkalmak szervezése. 

 

6.5. Társadalmi tevékenység, érdekképviselet  

 

 Fontos hogy, hogy a Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum ne csak egy papíron működő 

szervezet legyen, ugyanakkor ehhez szükség van a fiatalok aktív, érdeklődő 

részvételére is. 

 Azonban ezt csak a jövő fogja eldönteni, mennyire is lesz hasznos ez a szervezet a 

fiatalok érdekeiben. 

 Fontos, hogy az Ifjúsági Tanács a korábban megfogalmazott célokat minél 

hatékonyabban tudjanak megvalósítani.  



 Szintén fontos a fiatalok közötti esélyegyenlőség megvalósulása. 

 

6.6. Közösségi Tér biztosítása 

 

Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő közösségi tereket kell biztosítani a 

városban melynek szintén a jövő feladatai között kell szerepelnie, erre valószínűleg csak 

pályázati forrásból lesz lehetőség.  

 Távlatilag egy olyan „komplex” közösségi tér biztosítása a helyi fiatalok számára, 

amelyben minél több, az ifjúságot érintő szolgáltatás megtalálható.  

 A jelenleg felmerülő városi ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati és városi teendőket 

jelenleg a sport és ifjúsági referens látja el 

 Meghatározó helyszín lehet a jövőben (közösségi tér tekintetében) az Alpokalja 

Ifjúsági Centrum létrehozása (melyhez szintén pályázati forrás szükséges) itt 

megfelelően elhelyezett játékelemek, szórakozási lehetőségek, koncertlehetőségek 

és ifjúsági tér kerülnének kialakításra, melyek ideálisak lennének az ifjúság számára.  

 Közösségi terek tekintetében a Művelődési ház megfelelő kialakítása, átalakítása, 

felújítása is újra lehetőséget teremthet az ifjúság számára is (illetve egyéb civil 

szervezetek számára is) megfelelő helyiség kialakítása (pl. pince: tükrös és zenekari 

próbaterem kialakítása). 

 

6.7. Kommunikáció és média 

 

 Fontos feladat az új városi honlapon található „Ifjúság és az Önkormányzat” című 

menüpont hasznos tartalommal való megtöltése. 

 Az Önkormányzat rendelkezik facebook profillal is, ami szintén segítheti a fiatalokkal 

való kommunikációt kapcsolattartást. 

 Az ifjúság számára fontos lehet a különféle médiumokban (helyi és megyei egyaránt) 

való megjelenés lehetősége (pl. városi újság, tv, Vas Népe ifjúsági tematikájú rovata 

a Séta stb.). 

 Az ifjúsági korosztály tekintetében óriási szerepe van a hatékony és hiteles 

kommunikációnak, ezért biztosítani kell a megfelelő információáramlást a korosztály 

és más társadalmi csoportok között.  

 Valamint a változó világban a közösségi oldalak előtérbe kerülésének hatására meg 

kell tanítani a fiatal korosztályt ennek a megfelelő használatára, fel kell hívni a 

figyelmüket az ezzel kapcsolatos veszélyekre.   

 Napjainkban a média hatása nagymértékben befolyásolja a fiatalok fejlődését, 

viselkedését, ezért fontos, hogy biztosítsuk és támogassuk a valódi, pozitív értékek 

közvetítését. 

 

6.8. Ifjúságvédelem 

 

 A családok segítése a nevelő, védő funkciójának eredményesebb betöltéséhez.  

 Kortárs segítők képzése, aktivizálása, mert leginkább a kortársak képesek megfelelő 

hatást gyakorolni a fiatalok számára. 

 A prevenció az ifjúságvédelem tekintetében is nagyon hangsúlyos dolog. 

 Biztosítani kell a prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek fejlesztését 

és a helyi szükségletekhez igazodó prevenciós programok szervezését. 

Mindenekelőtt ide sorolandó minél korábbi életkortól a szenvedélybetegségek 



megelőzésére irányuló preventív programok megvalósulása, ennek tárgyi és személyi 

feltételeinek biztosítása. 

 A mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása. 

 A helyi médiumok által a pozitív minták, értékek, ismeretek közvetítése, alternatív 

lehetőségek felkínálása, melyet a szabadidős színterek biztosával is lehetővé kell 

tenni. Nagy jelentőségű, hogy a közvélemény minél több ismerettel rendelkezzen a 

szenvedélyekről, és az átlagember is tudja, hogy saját szokásai, feszültség levezetési 

módjai, kialakult szenvedélyeit hogyan ismerheti fel és küzdheti le, és hogyan 

segíthet ebben másoknak. 

 Fontos a kommunikáció fejlesztése az ifjúsággal kapcsolatba kerülő, és az életükben 

felelősséggel résztvevő intézmények között, valamint segíteni kell az idősebb és a 

fiatalabb korosztály közötti elfogadó, érdeklődő, előítélettől, ítélettől mentes 

kommunikáció megvalósulását. 

 Drogstratégia végiggondolása a városban az intézmények és a Rendőrőrs 

összefogásával, tevékenységeik összehangolása. 

 Szakemberek által tartott egészségvédelmi, egészségnevelési előadásokkal a 

fiatalok figyelmének felhívása az egészséges életmódra. 

 Drog ellenes programsorozat, drogmegelőző akciók szervezése, indítása. 

 Az Ifjúságvédelmi Őrjárat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat újraszervezte és 

alkalmanként működtetti/működtette. 

 

6.9. Lakáshoz jutás  

 

A 15-29 éves korosztály olyannyira heterogén, hogy miközben egyes csoportjai még a 

középiskola padjaiban ülnek, és a tanulásra koncentrálnak, addig más csoportok számára 

már a legfontosabb kérdés a lakáshoz jutás.  

Lehetőségek: 

 Szociális bérlakáshoz való jutás elősegítése. 

 Önkormányzati bérleményekből befolyó összeg visszaforgatása. 

 Fiatal Házasok Otthona rendszerének kialítása és működtetése, melyben a rászoruló 

fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják: az 

előtakarékoskodást igazoltan elkezdik és meghatározott időn belül saját lakást 

vásárolnak vagy építenek, és a lakásból kiköltöznek. Amennyiben erre a kiköltözésre 

nem kerül sor, akkor a lakbér a piaci lakbér fölé emelkedik. Egy ilyen rendszer 

bevezetése elvileg működtethető a meglévő önkormányzati bérlakások egy részének 

felhasználásával, de lehetséges új bérlakások építésével is.  

 Az első lakáshoz jutók támogatásának biztosítása.  

 Lakásépítéshez telkek kialakítása egy lehetséges támogatási forma akkor, ha az 

önkormányzat a saját tulajdonát képező telket a piaci árnál alacsonyabban értékesíti 

kizárólag a rászorultság elve alapján olyanoknak, akik vállalják, hogy ennek 

ellentételezéseképpen a felépítendő családi házat meghatározott ideig nem 

értékesítik, a házban állandó lakcímre bejelentkeznek.  

 A fiatalok tájékoztatása, információkkal való ellátása a lakáshoz jutási lehetőségekről 

(pl. kölcsönök, jelzálog – információs beszélgetés).  

 

  



7. CSELEKVÉSI TERV 
 

 
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

 
FELELŐS 

 
HATÁRIDŐ 

 
ÁGAZATI CÉLOK 

 

Oktatás, képzés, nevelés 

Infrastrukturális fejlesztések, felújítások 
ÖNK., SZET 

KFT 
folyamatos 

Közösségi főiskola 
ORSZÁGOS 

SZINT 

 

Felsőfokú tanulmányok befejezése után 

Szentgotthárdon történő letelepedés 
 folyamatos 

Pályaválasztási tanácsadás 

ISKOLÁK, V. 

M. KORM.HIV. 

MUNK.Ü. F.O. 

K.MENDI J. 

HIV. 

MUNKAERŐ-

PIACI PONT 

SZTG., 

MUNKAADÓK 

folyamatos 

Esélyegyenlőség biztosítása 

ISKOLÁK, 

CSALÁDSEG. 

ÉS 

GYERM.J.SZ. 

folyamatos 

Munkavállalás, pályakezdés 

Állásbörzék, képzési várásárok szervezése MUNKAADÓK, 

ÖNK., V. M. 

KORM.HIV. 

MUNK.Ü. F.O. 

K.MENDI J. 

HIV. 

MUNKAERŐ-

PIACI PONT 

SZTG. 

 

Munkavállalással kapcsolatos továbbképzések 
- Munkaügyi szervezetek által meghirdetett 

- Munkanélküliek keresik a képzéseket 

V. M. 

KORM.HIV. 

MUNK.Ü. F.O. 

K.MENDI J. 

HIV. 

MUNKAERŐ-

PIACI PONT 

SZTG. 

 

Hiányszakmák betöltése ÖNK., 

MUNKAADÓK 
 

 

Egészség és sport 

Prevenciós előadások, egészségtudatos szemlélet 

kialakítás 
ISKOLÁK, 

VÉDŐNŐK, 
folyamatos 



PKKE, ÖNK.  

Nyári táborok szervezése ISKOLÁK, 

CIVIL 

SZERVEZETE

K, 

KULTURÁLIS 

INTÉZNÉNYE

K 

nyári szinten 

folyamatosan 

Sportolási lehetőségek 
(labdarúgás, kézilabda, teke, atlétika, asztalitenisz, 

íjászat, kerékpározás és sakk) 

SPORTEGYE

SÜLETEK, 

ISKOLÁK 

egész évben 

folyamatosan 

Városi Sporttelep fejlesztése 
ÖNK, SZET 

KFT 
folyamatos (Öltöző 

várható befejezés 

2016. március) 

Ifjúsági Park újbóli kialakítása ÖNK. (Pályázati forrásokból) 

Közművelődés, szabadidő eltöltése 

Ifjúságnak szóló tematikus rendezvények 
- Előadások 

- Színházi Műsor 
- Koncertek 

- Foglalkozások 
- Kiállítások 

- Moziműsorok 
- Fesztiválok 

- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 

ÖNK., PKKE, 

KÖZM. 

INTÉZMÉNYE

K, SZET KFT 
folyamatos 

Társadalmi tevékenység, érdekképviselet 

Ifjúsági Tanács 
- Érdekképviselet 

- Programok szervezés 
- Együttműködés az Önkormányzattal és más 

szervezetekkel stb. 

IFJÚSÁGI 

TANÁCS, 

ÖNK.  

Közösségi tér 

Közösségi terek kialakítása 
- Közösségi ház 

- Művelődési ház felújítása, ahol ismét használhat 

tereket az ifjúság 
- Alpokalja Ifjúsági Központ kialakítása 

IFJÚSÁGI 

TANÁCS, 

ÖNK., PKKE, 

ISKOLÁK 

 

Kommunikáció és média 

Városi honlap – „Ifjúság és az Önkormányzat” 

tartalommal való megtöltése 

IFJÚSÁGI 

TANÁCS, 

ÖNK, 

ISKOLÁK 

folyamatos 

Ifjúság megjelenése a médiumokban 
(- helyi médiumok 

- megyei médiumok) 

IFJÚSÁGI 

TANÁCS, 

ISKOLÁK, 

MÉDIUMOK 

 

Ifjúságvédelem 

Ifjúságvédelmi feladatok 

ISKOLÁK, 

CSALÁDSEG. 

ÉS 

GYERM.J.SZ., 

ISKOLÁK, 

 



ÖNK. 

Lakáshoz jutás 

- Fiatalok szociális bérlakáshoz való jutása 
- Fiatal házasok otthona kialakítása (tervekben) 

- Első lakáshoz jutás 
- Lakásépítéshez telkek kialakítása az fiatal párok 

számára (kedvezményes áron, tervben) 

ÖNK. 
folyamatos illetve 

kidolgozás alatt 

 
 

 

 

Szentgotthárd, 2015. november 25. 

 

 

 

 

 

 


