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JEGYZŐKÖNYV 

az Ifjúsági Tanács üléséről 

 

IDŐPONTJA: 2016. szeptember 26., 17.00 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, egy fő egyéb elfoglaltságai miatt hiányzik (Résztvevők a jelenléti ív szerint). Ismerteti a 

napirendi pontokat: 

 

1. Új tagok bemutatkozása 

2. Pályaorientációs nap 

3. Iskolák észrevételei, kérései (a meghívott iskolai képviselőkkel, tanárokkal) 

4. Együttműködési megállapodások 

5. IT működésének értékelése (tapasztalatok, javaslatok, észrevételek) 

6. Egyebek 

 

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

 

 

I. Új tagok bemutatkozása  
 

 

Dr. Sütő Ferenc köszöntötte a megjelent tagokat és meghívott vendégeket. Megkérte az új 

tagokat, hogy röviden mutatkozzanak be, mondják el melyik intézményből érkeztek. 

 

Puskás János a III. Béla iskolát képviselem, Zsohár Szabina szakmai tárgyai délutánra estek, így 

nem tud részt venni az üléseken, ezért a jövőben én képviselem az iskolámat. Korábban 

Ausztriában éltem nemrég  költöztünk Szentgotthárdra, tagja vagyok az iskolai 

diákönkormányzatnak is, és 11. osztályba járok. 

 

Németh Ruben a Széchenyi iskolából érkeztem, 7. osztályos tanuló vagyok, én lettem az iskolai 

Diákönkormányzat vezetője, örülök, hogy én képviselhetem az iskolámat. 

 

Dr. Sütő Ferenc köszönöm a bemutatkozásotokat, örülök, hogy itt vagytok és sikeres munkát 

kívánok nektek. 

 

 

II. Pályaorientációs nap 
 
 
Dr. Sütő Ferenc korábban már beszélgettünk egy pályaorientációs napról a középiskolások 

számára, véleményünk szerint ezt november végére, vagy december elejére kellene terveznünk.  

 

Gaál Ákos terveink szerint a nap helyszíne a Színház lenne, egy általános tájékoztatóval 

szeretnénk kezdeni, a továbbtanulással kapcsolatban. Ezt követően különböző felsőoktatási 

intézményekből hívnánk vendégeket/előadókat akik tájékoztatást adnának az iskoláik képzéseikről. 

 

Labritz András az öltet jó, de azért feltétlenül egyeztessünk az iskolákkal, az időponttal 

kapcsolatban, remélhetőleg még nem túl késő az időpont. 
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Gaál Ákos a két középiskola tekintetében kb. mennyi végzőssel tudunk számolni? 

 

Varga Bence a VMG-t tekintve 2 osztály ami kb. 50-60 fő. 

 

Puskás János a Bélában is két végzős osztály van, a létszámot tekintve kb. ott is ennyi embert 

érint, viszont én azt javaslom, hogy a 11-es osztályokat is vonjuk be a programba. 

 

Labritz András teljesen jó gondolat, mivel általánosságban az állapítható meg, hogy ők még 

kevésbé tudják, milyen iskolát válasszanak továbbtanulásként maguknak a diákok. 

 

Varga Bence az időponttal kapcsolatban az iskolákkal mindenképpen egyezkedjünk, az iskolákkal 

a délelőtti időpont biztosan szerencsésebb, kérdés az iskolák mennyire mennek bele, a délutánnal 

kapcsolatban már nehézkes a dolog, mivel ha fakultatív a dolog kérdés mennyien vesznek részt így 

rajt. 

 

Puskás János igen délután mindig nehezebb bármire rávenni az iskolás társakat, nehéz bármilyen 

iskolához köthető programba bevonni őket. 

 

Horváth Anita az általános iskolásoknak szeretnénk majd újra egy hasonló programot csinálni a 

tavasz folyamán, régen ezt „Tanulj itthon, maradj itthon!”-nak hívták. Itt a helyi középiskolákat 

szeretnénk népszerűsíteni az általános iskolások számára, és arra ösztönözni őket, hogy 

Szentgotthárdon is kiváló lehetőségeik vannak a továbbtanulásra. Ebben majd szeretném kérni a 

IT segítségét is. 

 

Dr. Sütő Ferenc természetesen segítünk ennek a programnak a megvalósításában, ez egy remek 

lehetőség az általános iskolások számára, jobban megismerhetik a helyi intézményeket. A 

pályaorientációs nap kapcsán javaslom, hogy a szombathelyi, veszprémi, győri és soproni 

egyetemekről hívjunk meg előadókat, hogy minél szélesebb képzési kínálatról kapjanak 

tájékoztatót a fiatalok. 

 

 

 

III. Iskolák észrevételei, kérései (a meghívott iskolai képviselőkkel, 
tanárokkal) 
 

Dr. Sütő Ferenc sajnos az egyéb elfoglaltságok miatt a köznevelési intézmények illetékesei nem 

tudtak megjelenni a napirendi pont tárgyalásán, kivéve a Széchenyi iskola, ahonnan az iskolát 

képviselő Horváth Anita megjelent, neki ezúton is köszönjük, hogy megtisztelte ülésünket, illetve 

elmondta meglátásait, tanácsait. 

 

Horváth Anita azt javaslom nektek, hogy keressétek fel személyesen az iskolák vezetőjét, és úgy 

próbáljatok meg konszenzusra jutni, talán ez a módszer hatékonyabb az együttműködés 

szempontjából. 

 

 

IV. Együttműködési megállapodások 
 
Dr. Sütő Ferenc a korábbiakban már említettem, hogy szeretnék együttműködési 

megállapodásokat kötni, több szervezettel is, az egyik ilyen szervezet a Rába-vidéki Szlovén 

Ifjúsági Egyesület lenne, valamint szeretnék a generációk közötti párbeszéd jegyében 

együttműködési megállapodást kötni a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesülettel, valamint megújítani 

a PKKE-vel kötött megállapodásunkat. Az együttműködési megállapodások azt a célt szolgálják, 
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hogy bizonyos pályázatokon eredményesebben tudjunk indulni, továbbá egyes programjainkat 

közösen tudjuk megszervezni. 

 

Labritz András ezeknek a megállapodásoknak csak akkor van értelme, ha nem csak „fantom” 

megállapodások, valóban történnek közös programok és valóban történik valami együttműködés 

nem csak papíron. 

 

Varga Bence mivel több idősüggyel foglalkozó szervezet is található városunkban, ezért 

szerencsésebb lenne az Idősügyi Tanáccsal megkötni a megállapodást, mivel ez a szervezet az 

összes ilyen szervezetet egymásba tömöríti. 

   

Dr. Sütő Ferenc  azt javaslom, hogy ennek ünnepélyes keretet is kerítsünk, ezért ezeket a 

novemberi testületi ülésen kössük meg a megjelölt szervezetekkel. A megállapodás-tervezetek 

szöveges változatát minél hamarabb küldjük el a szervezetek részére, hogy 

véleményezni/módosítani/kiegészíteni tudják. 

 

 

V. IT működésének értékelése (tapasztalatok, javaslatok, észrevételek) 
 
 
Dr. Sütő Ferenc a novemberei testületi ülésen beszámolóban be kell mutatni az Ifjúsági Tanács 

eddigi munkáját, kérlek titeket jelezzétek az észrevételeinket felénk. 

 

Labritz András még mindig azt érzem a legnagyobb problémának, hogy a diákok elég passzívak, 

gyanítom sokan vannak akik nem is tudnak róla, hogy mi létezünk, ezen kéne valahogy változtatni. 

 

Németh Ruben mi igyekszünk népszerűsíteni a szervezetet az iskolában, a DÖK SZMSZ-ben is 

szerepel az együttműködés az IT-vel. 

 

Varga Bence én még mindig azt érzem, hogy keressük a megfelelő szerepünket, hogy pontosan 

mit is kellene nekünk csinálni, de én is úgy gondolom, hogy leginkább nekünk a diákok 

önszerveződéseit/programjait kellene „egyengetnünk”, egyfajta mankó lennénk a számukra, az 

irányt ők mutatnák, mi segítenénk nekik ha akadályokba ütköznek. 

 

Dr. Sütő Ferenc szintén korábbi beszélgetésekből kiindulva a jövő év elején célszerű lenne egy 

Ifjúsági Kongresszust tartanunk a város fiataljai és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek számára, itt 

mindenki elmondhatná az észrevételeit, tapasztalatát, és ez  talán számunkra is hasznos 

tapasztalatszerzés lenne. 

 

 
 

VI. Egyebek 
 
 

Dr. Sütő Ferenc az egyebek témakörében kérném Labritz Andrást, számoljon be a 

„Takács Vilkó zenés est” tapasztalataival kapcsolatban. 

 

Labritz András egy jó hangulatú szórakoztató estén vagyunk túl, kb. 40-50 résztvevővel, a PKKE-

től kapott visszajelzések is azok voltak, hogy ha valaki hétfőn nem tudta volna, hogy milyen 

rendezvény volt az aulában a hétvégén azt gondolta volna, hogy kiállítás, teljesen rendben 

hagytunk ott mindent. A jövőben is tervezünk hasonló rendezvényeket akár rendszeres 

időközönként is. Egy fontos tapasztalat viszont visszajött, hogy a 25-30 körüli korosztály volt 
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elsődlegesen jelen, a 16-24 közöttiek valamiért távol maradtak, úgyhogy a jövőben ezt a 

korosztályt próbálnunk kell hatékonyabban megszólítani. 

 

Császár Kristóf – Puskás János közben arról beszélgettünk, hogy szeretnénk egy közös iskolai 

sportnapot csinálni ahol a 3 iskola versenghetne egymással. Akár próbálkozhatunk a manapság új 

ágazatnak számító „E-sportokkal” is, mivel manapság a számítógépes sportok nagyon sok gyereket 

kötnek le. 

 

Dr. Sütő Ferenc a közös sportnap ötlete támogatandó, azonban az „E-sportnapnak” az ötletét 

még úgy gondolom beszéljük át, nem biztos, hogy teljesen szerencsés lenne nekünk az effajta 

irány mellé állni. 

 

 

 

 

Több észrevétel nem volt, így Dr. Sütő Ferenc az ülést 18.32 perckor berekeszti. 

 

 

Szentgotthárd, 2016. szeptember 26. 

 

 

                                                                                                       Dr. Sütő Ferenc 

                                                                                                              elnök 

          s.k. 


