
7. CSELEKVÉSI TERV 
 

 
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

 
FELELŐS 

 
HATÁRIDŐ 

 
ÁGAZATI CÉLOK 

 

 
Oktatás, képzés, nevelés 

 

infrastrukturális fejlesztések, felújítások, 

karbantartás az intézményekben 

ÖNK.,  

SZET KFT 

folyamatos 

felsőfokú tanulmányok befejezése után 

Szentgotthárdon történő letelepedés elősegítése: 

- lakhatási feltételek biztosítása 

- foglalkoztatási kerekasztal 

- adatbázis a helyi középiskolákból kikerült 

diákokról 

-  

 

 

ÖNK. 

 

KÖZÉPISKOLÁK 

folyamatos 

pályaválasztási tanácsadás az iskolákban 

ISKOLÁK,  

MUNKAÜGYI KP.,  

RENDELŐINTÉZET-EFI 

folyamatos 

 

Munkavállalás, pályakezdés 
 

állásbörzék, képzési várásárok szervezése MUNKAÜGYI KP. folyamatos 

munkavállalással kapcsolatos továbbképzések MUNKAÜGYI KP. folyamatos 

hiányszakmák betöltése MUNKAADÓK,  

MUNKAÜGYI KP. 

folyamatos 

 

Egészség és sport 

 

prevenciós előadások, egészségtudatos szemlélet 

kialakítás 

EFI,  

ISKOLÁK,  

VÉDŐNŐK,  

PKKE,   

folyamatos 

nyári táborok szervezése ISKOLÁK, 

CIVIL SZERVEZETEK, 

PKKE, 

MFVKM, 

EFI, 

GOTTHÁRD-THERM KFT. 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Rábafüzes 

RENDELŐINTÉZET-EFI 

(együttműködés) 

folyamatosan 

(nyáron) 

sportolási lehetőségek 

(labdarúgás, kézilabda, teke, atlétika, 

SPORTEGYESÜLETEK, 

ISKOLÁK, 

egész évben 

folyamatosan 



asztalitenisz, íjászat, kerékpározás és sakk) RENDELŐINTÉZET-EFI EFI 

ÖNK. 

városi sporttelep fejlesztése 

ÖNK,  

SZET KFT 

folyamatos (Öltöző 

várható befejezés 

2016. március) 

ifjúsági Park újbóli kialakítása / Alpokalja 

Szabadidőközpont projekt megvalósítása 

ÖNK. (pályázati 

forrásokból) 

 

Közművelődés, szabadidő eltöltése 

 

ifjúságnak szóló tematikus rendezvények 

- Előadások 

- Színházi Műsor 

- Koncertek 

- Foglalkozások 

- Kiállítások 

- Moziműsorok 

- Fesztiválok 

- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 

ÖNK.,  

PKKE,  

MFVKM, 

SZET KFT, 

Közművelődési programok és 

gyerekfoglalkozások a 

városrészeken: Rábafüzesért 

Egyesület, Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület, 

RENDELŐINTÉZET-EFI 

folyamatos 

Múzeum modern, interaktív szolgáltatásainak 

fejlesztése 

MFVKM, 

ÖNK. 
folyamatos 

Mozi változatos kultúraközvetítési pontként való 

működtetése, fejlesztése 

ÖNK., 

SZET KFT, 

RENDELŐINTÉZET-EFI 

folyamatos 

 

Társadalmi tevékenység, érdekképviselet 

 

Ifjúsági Tanács  

- Érdekképviselet 

- Programok szervezés 

- Együttműködés az Önkormányzattal és más 

szervezetekkel stb. 

IFJÚSÁGI TANÁCS,  

az Ifjúsági Tanács 

megalakult, 

folyamatos 

 

Közösségi tér 

 

ifjúsági közösségi tér(terek) kialakítása 

- Művelődési ház felújítása, ahol ismét használhat 

tereket az ifjúság 

- Ifjúsági Park - Alpokalja Szabadidőközpont 

kialakítása (lásd: fentebb is) 

ÖNK. 

SZET KFT 

 

 

Kommunikáció és média 

 

önkormányzati weboldal – „Ifjúság és az 

Önkormányzat” tartalommal való megtöltése + 

FACEBOOK használata 

IFJÚSÁGI TANÁCS,  

ÖNK,  

 

folyamatos 

Ifjúság megjelenése a médiumokban 

(helyi médiumok - megyei médiumok) 

IFJÚSÁGI TANÁCS, 

ÖNK.,RENDELŐINTÉZET-EFI  
folyamatos 



 

Ifjúságvédelem 

 

ifjúságvédelmi feladatok 

ISKOLÁK,  

CSALÁDSEGÍTŐ SZ., 

ÖNK., RENDELŐINTÉZET-

EFI 

folyamatos 

 

Lakáshoz jutás 

 

- Fiatalok szociális bérlakáshoz való jutása 

- Fiatal házasok otthona  

- Első lakáshoz jutás 

- Lakásépítéshez telkek kialakítása az fiatal párok 

számára (kedvezményes áron, tervben) 

ÖNK. folyamatos 

 


