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Az Ifjúsági Iroda a  fiatalokról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2015. sz.) 8. 
szakaszának 1. bekezdése alapján, Zenta község polgármesterének jóváhagyásával,  amelyet 2015. 09. 
18. – án adott, 2015. 09. 18. – án kihirdetjük a  
 

N Y I L V Á N O S   F E L H Í V Á S T 
 

ZENTA KÖZSÉG FIATALOK POLITIKÁJA HELYI  AKCIÓTERVÉNEK A 
KIDOLGOZÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2016-TÓL  2020-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA  

 
A helyi akcióterv olyan dokumentum, amelyet az Ifjúsági Iroda (a továbbiakban: Ifjúsági Iroda) 
javaslatára a Községi Képviselő-testület hoz meg, és amellyel különösen a következőket rendezik: a 
fiatalok aktív részvétele a társadalmi életben,  a fiataloknak az esélyegyenlőségre való jogosultságának 
a megvalósítása, a fiatalok tájékoztatása,  a  tolerancia, a demokrácia, a fiatalok kivételes vívmányainak 
serkentése és  értékelése, a formális és nem formális oktatás serkentése és fejlesztése, a fiatalok 
foglalkoztatásának és  önfoglalkoztatása, valamint  az  ifjúsági vállalkozások serkentése és stimulálása, 
a fiatalok biztonságának,  a fenntartható fejlődésnek és az egészséges környezetnek az előmozdítása, a 
fiatalok egészségének megőrzése és előmozdítása, és egyéb aktivitások és területek, amelyek 
jelentőséggel bírnak a fiatalok számára. A helyi akcióterv megállapítja a konkrét intézkedéseket és 
aktivitásokat, amelyek megvalósításával biztosított lesz a támogatás:  
 - a fiatalok serkentésében, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi folyamatokban, affirmáció 
és a fiatalok aktivitása, az ifjúsági munka és a nem formális  oktatás  által  a község területén,   
 - az ifjúsági egyesületek és a fiatalok egyesülete és szövetsége serkentésében, hogy részt 
vegyenek az ifjúsági politika lefolytatásában, beleértve kapacitások kiépítését a fiatalok egyesületeinek 
a község területén,  
 - az ifjúsági klubok és ifjúsági központok stb. alapítása és  működése,  
 - a fiatalok szabadidejének aktív és minőséges eltöltésére a feltételek megteremtése,  
sportfoglalkozások,  az egészséges és biztonságos életstílus ápolása,  volontőr aktivitások lefolytatása,  
képzések,  szemináriumok és  rendezvények szervezése,  amelyek  jelentősek a fiatalok  
foglalkoztatásában és továbbképzésében,  valamint a  fiatalok szükséglete  a kultúra területén, és  
 - aktivitások és projektumok, amelyekkel a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet 
serkentik.  
 A helyi akcióterv előkészítésében  és megvalósításában részt vesz az Ifjúsági Iroda,  Zenta 
község  ifjúsági tanácsa és az ifjúsági politika alanyai, összhangban a törvénnyel.  
 A helyi akciótervet négy évre kell meghozni.  
 
 Az Ifjúsági Iroda nyilvános felhívást ír ki, jelentkezések benyújtására a helyi akciótervben való 
részvételre a  2016-tól a  2020. évig tartó időszakra.  
  
 A felhívást az ifjúsági politika minden alanyának és a fiataloknak intézi, összhangban a 
fiatalokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 50/2011. sz.) Zenta  község területéről,  akik 



érdekeltek abban, hogy szakmai hozzájárulásukat nyújtsák a területek keretében, amelyet a helyi 
akcióterv ölel fel,  összhangban a törvénnyel  és  a Nemzeti Stratégiával.  
 
 Az érdekelt személyeknek és az ifjúsági politika alanyai képviselőinek megfelelő tapasztalattal 
kell  rendelkezniük az ifjúsági munkában  és  az ifjúsági politikában. 
 A nyilvános felhívásra a jelentkezésnek kötelezően tartalmaznia kell az életrajzot (CV) szerb 
vagy magyar nyelven – hangsúllyal a releváns tapasztalatra az ifjúsági politikában és az ifjúsági 
munkában és a motivációs levelet.  
 
 A nyilvános felhívásra a jelentkezéseket az Ifjúsági Irodának, a Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal Fogadóirodájában,  24400 Zenta,  Fő tér 1. sz. alatt kell benyújtani,  vagy postán  elküldeni zárt 
borítékban az alábbi megjelöléssel:  
 

IFJÚSÁGI IRODA  
24400 ZENTA,  FŐ TÉR 1. SZ.  

79-ES SZÁMÚ IRODA  
 

„Nem felbontani – jelentkezés a nyilvános felhívásra a Zenta község fiatalok 
politikájának a helyi akciótervének kidolgozására  a 2016-tól a 2020. évig,.”  
 

A nyilvános felhívásra a  jelentkezések  benyújtásának határideje  2015.09.30-a.  
 

A határidőn túl és nem teljes  jelentkezések nem lesznek elfogadva.  
 
 A helyi akcióterv kidolgozásában a nyilvános felhívásra a jelentkezések benyújtásának 
határideje leteltétől számított 15 napon  belül,  a polgármester  meghozza az aktust a helyi akcióterv 
kidolgozására a  szakmai  és tanácsadói munkatestület megalakításáról  és kinevezéséről.  
 
 Minden kiegészítő információt az Ifjúsági Irodában, Zentán, a  Fő tér 1. sz. alatt,  79-es iroda 
lehet kapni,  telefon útján a  024 655 415-ös számon,  vagy elektronikus posta  útján, 
kzmsenta@gmail.com 
 

Az Ifjúsági Iroda koordinátora  
Márki Andrea 
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