JEGYZŐKÖNYV
az Ifjúsági Tanács üléséről
IDŐPONTJA: 2015. November 13., 14.00 óra
HELYSZÍN: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Robert Leeb terem
JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ: Gaál Ákos

Dr. Sütő Ferenc megnyitja az ülést, köszönti a Tanácsot. Megállapítja, hogy a Tanács határozat
képes. Ismerteti a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.

Megbízólevelek átadása
Elnöki köszöntő
Működés elvek meghatározása, az SZMSZ elfogadása
Ifjúsági Koncepció felülvizsgálata
Egyebek

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

I. Megbízólevelek átadása
Dr. Sütő Ferenc köszönti a megjelent tagokat, majd ünnepélyesen átadja a jelenlévő tagok
számára a megbízóleveleiket. Kiemeli, hogy nagyon fontos személyek ők, akik képviselik az ifjúság
érdekeit, ők a kapcsok az Önkormányzat és az ifjúság között.

II. Elnöki köszöntő
Dr. Sütő Ferenc elmondja elnöki köszöntőjét, ahol megköszöni a tagoknak, hogy vállalják ezt a
nemes feladatot, beszél az ifjúság helyzetéről, kitér a szentgotthárdi ifjúság jelenlegi helyzetére.
Valamint ismerteti a Tanács feladatait, céljait. Ezt követően arra kéri a tagokat, hogy mondjanak
magukról pár szót, illetve az általuk képviselt köznevelési intézményekben zajló diákönkormányzati
munkáról.
Keller Lili köszönti a tagokat, elmondja, hogy a Széchenyi István Általános Iskola jelölte az
Ifjúsági Tanácsba. Elhangzott tőle, hogy elég kiforratlan a diákönkormányzat az iskolában, létező
szervezet nem sok feladatot lát el, leginkább csak papír szerinti funkcióját tölti be.
Császár Kristóf szintén köszönti a megjelölteket, elmondja, hogy ő a Gimnáziumból érkezett,
mint delegált ő is beszél a gimnáziumi diákönkormányzatról, tőle az hangzik el, hogy egy kiforró
szervezet a diákönkormányzat, ami az utóbbi tanévben kezdte meg az érdemi munkát, és
leginkább az iskolai programok szervezése a diákönkormányzat feladata.
Zsohár Szabina folytatja a bemutatkozók sorát. Elhangzik, hogy ő a III. Béla delegáltja,
elmesélte, hogy nagyon tetszett neki az idei diákönkormányzati elnökválasztás, amire a
rábahídvégi Csodaszarvas Kalandparkban került sor, ahol képviselőtársai és ők vehettek részt, a
sport és ifjúsági referens segítségével egy pályázati lehetőség jóvoltából. Elhangzott, hogy ez
segítette a közös munkájukat, jobban összehozta őket. Több programot is terveznek az idei
tanévben, remélik, hogy minél többet meg is valósítanak belőle.
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Varga Bence zárta a bemutatkozók sorát, őt az Önkormányzat delegálta a Tanácsba. Elmondta,
hogy örült a megkeresésnek és próbál minél hatékonyabban tevékenykedni a Tanács munkájában.
Legfontosabb célja pedig, egy közösségi hely kialakítása és minőségi programok szervezése az
ifjúsági korosztály számára.

III. Működés elvek meghatározása, az SZMSZ elfogadása
Gaál Ákos a tanács titkára ismertette az SZMSZ tervezetét. A tagok itt még egyszer ismereteket
hallhattak a Tanács: céljairól, feladatairól, jogairól és kötelezettségeiről, a IT tisztségviselők
megválasztásáról és visszahívásáról, az ülés szabályairól és munkafolyamatokról.
Dr. Sütő Ferencnek annyi kérése volt, hogy amennyiben megoldható úgy az IT üléseit a rendes
Önkormányzat testületi ülés hetében tartsák, a hónap utolsó hétfői vagy keddi napján. A kérést a
tanács támogatta.
Ezt követően a résztvevők egybehangzóan (a jelenlévő 6 tagból mindenki) megszavazták az
Ifjúsági Tanács SZMSZ-ét.

IV. Ifjúsági Koncepció felülvizsgálata
Gaál Ákos ismertette az Ifjúsági Koncepció főbb ismérveit, majd azt javasolta, hogy az ágazati
célokról beszéljenek részletesebben.
Dr. Sütő Ferenc ezt követően részletesen elmondta a különböző ágazati célokat és kérte az
észrevételeket a témákhoz.
Varga Bence az oktatással kapcsolatban kiemelte pozitívumként a megfelelő és színes képzési
kínálatot. Javasolt egy pályaválasztási napot a diákok számára, ahová vendég előadókat kellene
meghívni, illetve hasonlót javasolt a fiatalok számára a munkáltatók részéről. Illetve egy közösségi
hely kialakítását szorgalmazta a korábbi FIKUSZ-hoz hasonlóan.
Dr Sütő Ferenc akceptálta az ötleteket és bízik, hogy a jövőben ezekből minél többet meg lehet
valósítani.
Zsohár Szabina leginkább az ifjúságot érintő programokról beszélt, leginkább a III. Bélában
tervezendő programokról, aminek megszervezésére kérte a Tanács segítségét.
Dr. Sütő Ferenc megígérte, hogy amiben tudnak, segítenek szívesen. Ezt követően összegezte az
elhangzottakat, amelyek a következők voltak: Szentgotthárdi Ifjúsági Nap programjai tervezése, a
korábbi ifjúságsegítőt meghívni a következő ülésre (aki elmondja, hogy mik voltak a problémák az
előző szervezettel és ifjúsági klubbal), illetve egyéb programötletek a jövő tekintetében. A Tanács
számára a 2016. évi költségvetésben költségvetési előirányzat (1.000.00,- Ft-os pénzügyi keret)
biztosítása. Széll Kálmán ösztöndíj népszerűsítése az ifjúság körében és a pályázatok elbírálásában
való bekapcsolódás.
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V. Egyebek
Császár Kristóf kérdezi, hogy mikor lesz a következő ülés?
Dr. Sütő Ferenc azt javasolja, hogy amennyiben semmi rendkívüli nem történik, akkor 2016.
január 25-én tartsák a következő ülést. Ez a tanácsnak megfelelő volt, így a tervek alapján ekkor
lesz a következő ülés.
Varga Bence javasolta, hogy gyűjtsék össze a következő ülésre a hasonló szerveztek listáját
illetve egyéb a megyében működő ifjúsággal foglalkozó szervezeteket.
Dr. Sütő Ferenc volt még egy javaslata, hogy az Ifjúsági Tanács a következő ülésen kössön
együttműködési megállapodást a Rába-vidéki Ifjúsági Egyesülettel, amit a tagok pártoltak.

Több kérdés nem lévén, Dr. Sütő Ferenc az ülést 15.20 perckor berekeszti.

Szentgotthárd, 2015. november 13.

Dr. Sütő Ferenc
elnök
s.k.
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