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K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2020. január 30-ai soros 

nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

5/2020. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Keszthely Város Ifjúsági 
Kerekasztalának létrehozása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyen élő fiatalok 
életkörülményeinek javításáért érzett felelősségére tekintettel, valamint annak érdekében, hogy az 
önkormányzat tevékenysége során eredményesebben érvényesüljenek a fiatalok érdekei, jogi 
személyiséggel nem rendelkező ifjúsági tanácsot hoz létre Keszthely Város Ifjúsági Kerekasztala 
néven.  
 
2. A képviselő-testület a kerekasztal tagjait 5 főben határozott időtartamra, 2024. november 30. 
napjáig választja meg, az alábbiak szerint:  

 
a) Keszthely Város Polgármestere (elnök)  
b) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága által 

delegált 1 fő (alelnök) 
c) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által 

delegált 1 fő (tag) 
d) Pannon Egyetem Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzata által delegált 1 fő (tag) 
e) 379 sz. Feltámadás Cserkészcsapat által delegált 1 fő (tag) 

 
3. A Kerekasztal üléseire állandó meghívottak tanácskozási joggal:  

a) Nagykanizsai Tankerületi Központ Keszthelyi Irodája vezetője vagy az általa delegált 1 
fő, 

b) Zalaegerszegi Szakképzési Centrum vezetője vagy az általa delegált 1 fő, 
c) Keszthelyi Rendőrkapitány vagy az általa delegált 1 fő, 
d) Nagykanizsai Tankerületi Központ Diákönkormányzati Tanácsa által delegált 1 fő, 
e) Zalaegerszegi Szakképző Centrum keretében működő Diákönkormányzat által delegált 

1 fő.  
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4. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Keszthely 
Város Ifjúsági Kerekasztalában részt vevő szervezeteket kérje fel a tagok delegálására.  
 
5. A képviselő-testület az Ifjúsági Kerekasztal működésével kapcsolatos szabályokat a Melléklet 
szerint jóváhagyja.  
 
6. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal munkatársai 
működjenek közre a kerekasztal megalakulásában, valamint a működésük koordinálásában. 
 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Nagy Bálint polgármester 
              Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
     (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 
 
 

Dr. Gábor Hajnalka sk.   Nagy Bálint sk. 
               jegyző     polgármester  

 
 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 



MELLÉKLET 
Keszthely Város Ifjúsági Kerekasztalának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

I.  
 

Általános rendelkezések 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2020. (I. 30.) számú határozatával 
létrehozta Keszthely Város Ifjúsági Kerekasztalát, mint az Önkormányzat mellett működő 
konzultatív, véleményező, javaslattevő testületet a fiatalok érdekeinek képviselete érdekében, 
a fiatal korosztály önszerveződésének ösztönzése, támogatása érdekében.  
 
1. A szervezet teljes neve:  Keszthely Város Ifjúsági Kerekasztala 
    (Ifjúsági Kerekasztal) 
2. Székhelye:    8360 Keszthely, Fő tér 1. 
 
3. Működési területe: Keszthely város közigazgatási területe 
 
4. Az Ifjúsági Kerekasztal Keszthely Város Polgármestere kezdeményezésére, a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete felügyelete alatt működik. 
5. Az Ifjúsági Kerekasztal nem jogi személy, nevében a képviseleti jogokat az elnöke látja el. 
6. Az Ifjúsági Kerekasztal elsődlegesen Keszthely város 14-29 éves korú gyermek és ifjúsági 
lakosságának képviseleti, konzultációs testülete. 
7. Az Ifjúsági Kerekasztal önálló gazdálkodást nem folytat, működésének és gazdálkodásának 
pénzügyi kereteit a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetése biztosítja. 
 

II.  
A Kerekasztal céljai, feladatai 

 
1. Az Ifjúsági Kerekasztal céljai 

1. Megjeleníteni, képviselni a gyermek és ifjúsági korosztály érdekeit a helyi 
önkormányzat döntéshozatali mechanizmusában. 
2. Közéleti fórumot, megszólalási lehetőséget biztosítani a város gyermekeinek és 
ifjúságának, hogy az őket érintő kérdésekbe beleszóljanak, véleményt nyilvánítsanak. 
3. Olyan állapotot teremteni és fenntartani a településen, melyben a gyermek és ifjúsági 
korosztály közéleti lehetőségei és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek. 

 
2. Az Ifjúsági Kerekasztal általános feladatai  

 
a) konzultációk és programok kezdeményezése a fiatalok érdekeinek képviselete 

érdekében, 
b) a fiatal korosztály önszerveződésének ösztönzése, támogatása, 
c) a fiatalokat érintő problémák összegyűjtése és továbbítása a helyi ifjúsági szervezetek 

felé, 
d) állásfoglalás kialakítása a fiatalok életkörülményeit érintő döntések előkészítési 

szakaszában,  
e) javaslattétel a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban, konzultáció kezdeményezése a 

végrehajtással kapcsolatos tapasztalatokról, 
f) ifjúságpolitikai tárgyú stratégiai dokumentumok véleményezése. 

 



3. Az Ifjúsági Kerekasztal feladatai különösen 
a) Részt vesz az Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos munkájában. 
b) Javaslatokat, véleményeket fogalmaz meg a képviselő-testületnek, a helyi ifjúságot 

érintő elképzelésekről, problémákról, feladatokról. 
c) Konzultációkat és programokat kezdeményez a fiatalok érdekeinek képviselete 

érdekében.  
d) Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata során értékelések, javaslatok 

megfogalmazása, és a helyi ifjúsági szereplők tevékenységének az összehangolása. 
e) A fiatalokat érintő problémák összegyűjtése és továbbítása. 
f) A helyi ifjúsági élet ösztönzése, felpezsdítése. 
g) Elősegíti a fiatalok szerveződéseinek létrejöttét, megerősödését, ifjúsági események 

szervezését, olyan programok kidolgozását, amelyek segítenek, a fent említett 
célok megvalósulásában. 

h) Évente beszámol a képviselő-testületnek az ifjúsági koncepcióban és az éves 
cselekvési tervben megfogalmazottak végrehajtásáról. 

i) Az ifjúságot érintő pályázatok előkészítését és megvalósítását segíti. 
j) A város oktatási intézményeiben zajló ifjúsági programok megvalósításába 

bekapcsolódik. 
k) Ifjúsági sporttal, testmozgással, aktív mozgással kapcsolatos kérdésekben 

meghatározza álláspontját, javaslatokat ad a helyi ifjúsági bajnokságok 
megszervezéséhez, információszerzéssel, helyi versenyekkel kapcsolatos 
ügyekben közreműködik, javaslatokkal él. 

l) Szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos egyéb kérdésekben közreműködik, 
javaslatot tesz azok szervezésére, lebonyolítására 

m) Ifjúságot érintő infrastruktúrafejlesztéssel, építkezésekkel, beruházásokkal 
kapcsolatos terveket előzetesen véleményez. 

n) 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. 

p) Együttműködés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal. 
 

III. 
             Az Ifjúsági Kerekasztal szervezete 

 
1. Az Ifjúsági Kerekasztal tagjainak száma: 5 fő 
 
2. Tagjai:  

a) Keszthely Város Polgármestere (elnök)  

b) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások 

Bizottsága által delegált 1 fő (alelnök) 

c) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága 

által delegált 1 fő (tag) 

d) Pannon Egyetem Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzata által delegált 1 fő (tag) 

e) 379 sz. Feltámadás Cserkészcsapat által delegált 1 fő (tag) 

 
 
3. Elnök 

Az Ifjúsági Kerekasztal elnöke a polgármester. 
 



 
Az elnök feladatai: 

 Irányítja, és egyben képviseli az Ifjúsági Kerekasztalt. 

 Szervezetekkel és intézményekkel – a Kerekasztal érdekeivel összhangban 
– kapcsolatot kezdeményez és tart. 

 Részt vesz az éves munkatervek kidolgozásában, a munkatervi feladatok 
végrehajtásában. 

 A munkaterv végrehajtásáról és a Kerekasztal éves tevékenységéről 
beszámol a Képviselő-testületnek. 

 Kapcsolatot tart a médiával, koordinálja a lakosság tájékoztatását.  
 

4. Alelnök  
Az Ifjúsági Kerekasztal alelnöki tisztségét az Emberi Erőforrások Bizottsága által 
delegált 1 fő tölti be.  

Az alelnök feladatai: 

 Részt vesz a munkaterv készítésében. 

 Részt vesz a munkatervben megfogalmazottak végrehajtásában. 

 Az elnök távollétében teljes jogkörben helyettesíti és képviseli az Ifjúsági 
Kerekasztalt. 

 
5. A Kerekasztal üléseire állandó meghívottak tanácskozási joggal:  

a) Nagykanizsai Tankerületi Központ Keszthelyi Irodája vezetője vagy az általa 

delegált 1 fő, 

b) Zalaegerszegi Szakképzési Centrum vezetője vagy az általa delegált 1 fő, 

c) Keszthelyi Rendőrkapitány vagy az általa delegált 1 fő, 

d) Nagykanizsai Tankerületi Központ Diákönkormányzati Tanácsa által delegált 1 fő, 

e) Zalaegerszegi Szakképző Centrum keretében működő Diákönkormányzat által 

delegált 1 fő.  

6. Az Ifjúsági Kerekasztal titkára az elnök javaslata alapján a Kerekasztal tagjai közül nyílt 
szavazással kerül megválasztásra.  

 
A titkár feladatai: 

 Ellátja az Ifjúsági Kerekasztal munkájával összefüggő adminisztratív és 
szervezési feladatokat.  

 Koordinálja az Ifjúsági Kerekasztal tevékenységének éves működését és a 
munkatervi feladatok elvégzését. 

 Részt vesz a munkaterv készítésében. 

 Részt vesz a munkatervben megfogalmazottak végrehajtásában. 

7. Az Ifjúsági Kerekasztal nem önkormányzati tagjait az elnök kéri fel oly módon, hogy a 
III/2. pontban meghatározott szervezeteket tag delegálására kéri fel. A tagok írásbeli 
nyilatkozatot tesznek a tagság elfogadásáról 

8. Az Ifjúsági Kerekasztal tagjainak megbízatása 2024. november 30. napjáig szól.   
 
9. A nem önkormányzat által delegált tagok megbízatása megszűnik: 

a) a megbízási idő leteltével, 
b) a tag lemondásával, 
c) a tag halálával, 



d) a tag visszahívásával, 
e) a delegáló szervezet jogutód nélküli megszűnésével. 

 
10. Az önkormányzat által delegált tagok megbízatása megszűnik: 

a) a képviselő-testületben betöltött tisztség megszűnésével, 
b) a tag lemondásával, 
c) a tag halálával, 
d) a tag visszahívásával. 

11. A tagságról való lemondást írásban az elnök részére a lemondás időpontját megelőzően 
legalább 30 nappal kell benyújtani.  
 
12. Amennyiben az önkormányzat által delegált tag megbízatása bármely okból megszűnik, a 
képviselő-testület a megszűnést követő legkésőbb 60 napot követően köteles helyére új tagot 
delegálni. 

 
13. Az Ifjúsági Kerekasztal tagjainak jogai 

a) Részt venni az Ifjúsági Kerekasztal ülésein. 
b) Napirendi pontra javaslatot tenni, napirendhez hozzászólni. 
c) Kérdést, javaslatot megfogalmazni 
d) Beszámolni saját, elvégzett munkájáról, megbízatásáról. 
e) Értékelni az Ifjúsági Kerekasztal  tevékenységét. 
f) Részt venni az Ifjúsági Kerekasztal által szervezett programok, projektek 

végrehajtásában. 
g) Szavazati joggal csak a III./2. pontban meghatározott tagok rendelkeznek.  

 
IV. 

Az Ifjúsági Kerekasztal működése 
 

1. Az Ifjúsági Kerekasztal legalább évente két alkalommal ülésezik. 
 

2. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti le. Távollétében vagy akadályoztatása esetén 
az alelnök helyettesíti. Az elnök és az alelnök egyidejű akadályoztatása esetén az ülést 
a titkár vezeti.  

 
3. Az ülés idejéről elektronikus úton a tagokat az ülés előtt legkésőbb 8 nappal, rendkívüli 

ülés esetén az ülést megelőző 24 órával korábban értesíteni kell.  
 

4. Az elnök köteles összehívni az Ifjúsági Kerekasztalt legalább három tagjának írásbeli 
kérelme alapján. 

 
5. Az egyes napirendi pontok tárgyalásához az elnök a tagok javaslatára szakértő(ke)t 

hívhat, aki(k) tanácskozási joggal vehet(nek) részt az ülésen. 
 

6. Az Ifjúsági Kerekasztal határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az Ifjúsági Kerekasztal ülése változatlan napirenddel, fél 
órával későbbi időpontban, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.  

 



7. A tag távolléte esetén a napirenddel kapcsolatos véleményét, javaslatát, szavazatát az 
elnöknek írásban megküldheti, melyet az ülésen ismertetni kell és az ülés 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 

 
8. Az Ifjúsági Kerekasztal javaslatait, állásfoglalásait, véleményét egyszerű szótöbbséggel 

alakítja ki. Szavazategyenlőség esetén az érintett kérdést a következő ülésen újra kell 
tárgyalni.  

 
9. A Kerekasztal döntéseit határozat, illetve ajánlás formájában hozza. A döntésekről 

nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza az ajánlás vagy határozat naptári év 
elejétől kezdődő folyamatos sorszámát és dátumát, tárgyát és esetlegesen a felelős 
megnevezését és a teljesítés határidejét. 

 
10. Az Ifjúsági Kerekasztal üléséről 15 napon belül jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet 

a Kerekasztal elnöke és a Titkár, mint jegyzőkönyvvezető írja alá.  
 

11. Az Ifjúsági Kerekasztal feladatainak érvényre juttatása érdekében egy adott téma 
Képviselő-testületi tárgyalását megelőzően – lehetőség szerint – vagy a vonatkozó 
előterjesztést, vagy egy összefoglalót elektronikusan az Ifjúsági Kerekasztal elnökének 
meg kell küldeni. Az elnök a Kerekasztal véleményét legkésőbb az előterjesztést 
tárgyaló bizottság üléséig írásban megküldi, vagy az ülésen szóban ismerteti.   

 
 

V.  
Záró rendelkezések 

 
1. Az Ifjúsági Kerekasztal üléseinek megtartásához Keszthely Város Önkormányzata 

térítésmentesen helyiséget biztosít a polgármesteri hivatal épületében vagy a 
Keszthely, Kossuth L. u. 69. szám alatti épületben. 

 
2. A Ifjúsági Kerekasztal tagjainak feladatuk ellátásáért és az állandó meghívottak 

részvételükért díjazásban nem részesülnek.  
 

3. Az Ifjúsági Kerekasztal működésének ügyviteli feladatait a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztálya segíti, koordinálja. 

Keszthely, 2020…………                                                   Ifjúsági Kerekasztal elnöke 


