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JEGYZŐKÖNYV 

az Ifjúsági Tanács üléséről 

 

IDŐPONTJA: 2016. Január 25., 16.45 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, egy fő egyéb elfoglaltságai miatt hiányzik (Résztvevők a jelenléti ív szerint). Ismerteti a 

napirendi pontokat: 

 

1. Szentgotthárdi ifjúsági élet korábban, tapasztalatok, problémák, javaslatok (meghívott 

vendég: Horváth Anita) 

2. Éves munkaterv elkészítése és elfogadása 

3. Tervezett programok 2016-ra 

4. Ifjúsági Koncepcióval felmerült javaslatok 

5. Egyebek 

 

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

 

 

I. Szentgotthárdi ifjúsági élet korábban, tapasztalatok, problémák, 

javaslatok (meghívott vendég: Horváth Anita) 

 
 

Dr. Sütő Ferenc köszönti az Ifjúsági Tanács ülésén a meghívott vendéget, és megkéri ossza meg 

tapasztalatait a korábbi tapasztalatairól. 

 

Horváth Anita elmondja, 6-7 éve volt amikor ő aktívan foglalkozott a város ifjúsági ügyeivel. Az ő 

munkáját a korábbi Ifjúsági Fórum tagjai segítették (kb 10-15 fő). A kezdetben nagyon sikeresen 

működött ez a szervezet, illetve számos ifjúsági programot szerveztek a fiatalok számára (Ifjúsági 

Nap, közönségtalálkozók, szakkörök, vetélkedők, előadások stb.). Nagy segítség volt az ifjúsági 

közösségek számára a FIKUSZ ami a fiatalok ifjúsági terévé vált a városban. Itt is számos program 

és rendezvény zajlott. Egészen 2010-ig amikor sajnos bezárta a kapuit a FIKUSZ. A kezdeti 

lelkesedés illetve az aktív részvétel azonban egy idő után elmaradt. 

 

Dr. Sütő Ferenc azt szeretné megtudni, hogy vajon mik lehetnek az okai ennek a negatív 

tendenciának, hogy a fiatalok számára nem vonzóak ezek a programok, illetve a közösségi helyet 

sem látogatják? 

 

Horváth Anita úgy gondolja, hogy ennek elsődleges oka a fiatal korosztály érdeklődési körének 

változása, illetve a fiatalok közötti viszonyok, kapcsolatok („internet generáció”) eredménye. 

 

Varga Bence többször felvetődött már, hogy ismét kialakításra kerüljön egy közösségi tér. Lehet 

ennek létjogosultsága, illetve igény mutatkozhat ilyenre? 

 

Horváth Anita ez egy nehéz kérdés, mivel a fiatalok sem tudják pontosan, hogy mit is 

szeretnének, biztos lehetne kialakítani olyan helyet ami vonzó lenne számukra, ugyanakkor ez 

rendkívül költséges lenne. 
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Dr. Sütő Ferenc kérdezi, milyen helyek jöhetnek szóba egy ilyen ifjúsági térként? 

 

Labritz András említi, hogy jól emlékszem a munkaügyi központ hamarosan üres lesz akár 

lehetne itt egy hely az ifjúság számára. Vagy a másik ilyen lehetőség a buszpályaudvar épülete. 

 

Dr. Sütő Ferenc akkor a jövőben erre még visszatérünk, de a felmerült ötletek jók. A meghívott 

vendégünknek köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk tapasztalatait. 

 

 

 

II. Éves munkaterv elkészítése és elfogadása 
 
Dr. Sütő Ferenc szeretném ismertetni az előzetes munkatervet, ha valakinek észrevétele kérése 

van ezzel kapcsolatba akkor jelezze bátran. A tervezett szerint az ülések és tervezett napirendek:  

 

2016. március 

1. A tervezett programokhoz kapcsolódó feladatok átbeszélése. 

 

2016. május 

1. Véleményezés a Köznevelési intézmények beszámolójához a 2015/2016-os tanév 

tapasztalatairól, valamint tájékoztató a köznevelési intézmények helyzetéről a diákok szemével. 

2. Ifjúsági nappal szervezése, feladatok átbeszélése 

 

2016. augusztus 

1. 2016/2017-es tanév javaslatai a Köznevelési Intézmények részére 

 

2015. október  

1. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról  

2. 2016-os év tapasztalatainak megbeszélése. 

 

2017. január / február 

1. Az Ifjúsági Tanács 2017. évi munkaterve. 

 

Császár Kristóf az én részemről a tervezet teljes mértékben elfogadható. 

 

Keller Lili szintén elfogadhatónak találta a tervezet munkatervet, annyi javaslattal élt, hogy a 

jövőben az üléseket az iskolákban tartsák, ezzel még inkább népszerűsíteni lehet az Ifjúsági 

Tanácsot, és talán a diákok is bekapcsolódnak az IT munkájába. 

 

Varga Bence, ha valami sürgős megoldandó teendő lenne akkor szükség szerint további üléseket 

is beiktatunk. 

 

Dr. Sütő Ferenc természetesen, ha szükséges akkor máskor is tartunk Ifjúsági Tanácsi ülést. 

 

Labritz András ha kérhetem az üléseket akkor a továbbiakban is 16.00 után tartsuk, az iskolai és 

munkahelyi elfoglaltságok miatt. 

 

Dr. Sütő Ferenc természetesen ez megoldható, ha kérhetem akkor az üléseket igazítsuk a 

testületi ülések időpontjához, de úgyis majd egyeztetünk mindig előtte. 

 

A tagok egyhangúan elfogadták a tervezett munkatervet, további észrevétel nem volt ezzel 

kapcsolatban. 
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III. Tervezett programok 2016-ra 
 

 

Dr. Sütő Ferenc, már érintőlegesen hallottatok róla, hogy a PKKE-vel karöltve beadtunk egy 

pályázatot (Alkoss Te is Közösséget) ifjúsági programok megvalósítására. Ebben a pályázatban 4 

rendezvényből álló programsorozatot kell megvalósítani az ifjúság számára. A tervezett 

programok: Ifjúsági Nap (ez a fő esemény), Városi Sportnap, Esélyegyenlőségi Nap, 

Pályaorientációs nap. A pályázat elbírálása március végére várható, ha nyerünk a pályázaton 

ezeket a programokat szeretnénk megvalósítani belőle. 

 

Császár Kristóf ez egy nagyon jó pályázat, bízom benne, hogy kedvező elbírálást kapunk az 

illetékes személyektől. 

 

Varga Bence milyen teendői lesznek az Ifjúsági Tanácsnak? 

 

Dr. Sütő Ferenc előzetesen a pályázat előkészítését is mi csináltuk (Ifjúsági és sport referens), 

illetve majd a megvalósítás során lesznek fontos feladataink, de ha kiderül, hogy nyertünk-e a 

pályázaton azt követően megbeszéljük a teendőket. 

 

Labritz András a környék ifjúsági szervezeteit is meg kellene majd invitálnunk és tapasztalatokat 

cserélni velük, tanácsokat kérni tőlük. 

 

Varga Bence korábban már szintén beszéltünk róla, de megpróbálkozgatnánk akusztikus 

koncertekkel a moziban. 

 

Labritz András ez jó kezdeményezésnek hangzik, talán a zene az amire még a leginkább 

kíváncsiak a fiatalok. 

 

Császár Kristóf a gimnáziumi diáknapból merítve az ötletet, a diáknapra készült vicces 

kisfilmeket, a városi érdeklődők számára is levetíthetnénk a moziban, így szélesebb réteg láthatná 

ezeket az alkotásokat. 

 

 
 
 

IV. Ifjúsági Koncepcióval felmerült javaslatok 
 

Gaál Ákos a képviselőtestületi határozat alapján az Ifjúsági Koncepciót január 31-ig 

véleményezhetik azok akik szerint szükséges még kiegészíteni az új koncepciót. Azonban a mai 

napig ilyen észrevétel nem érkezett senki részéről sem. A tanács tagjai közül kíván valaki még 

javasolni valamit a koncepcióba? 

 

Dr. Sütő Ferenc mivel további javaslat nincs a témában ezért kérem akkor mi fogadjuk el így a 

koncepciót.  

 

Az Ifjúsági Tanács a tervezett Ifjúsági Koncepciót 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 
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V. Egyebek 

 

 

Több észrevétel nem volt, így Dr. Sütő Ferenc az ülést 18.20 perckor berekeszti. 

 

 

Szentgotthárd, 2016. január 25. 

 

 

                                                                                                       Dr. Sütő Ferenc 

                                                                                                              elnök 

          s.k. 


