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JEGYZŐKÖNYV 

az Ifjúsági Tanács üléséről 

 

IDŐPONTJA: 2017 február 10., 17.00 óra 

HELYSZÍN: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Robert Leeb terem 

JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint 

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ: Gaál Ákos 

 

 

Dr. Sütő Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a 

Tanács határozatképes, egy fő egyéb elfoglaltságai miatt hiányzik (Résztvevők a jelenléti ív 

szerint). Ismerteti a napirendi pontokat: 

 

1. 2017. évi munkaterv 

2. 2017. évi programok 

3. Együttműködési megállapodás (Idősügyi Tanács) véleményezése 

4. Egyebek 

 

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

 

 

I. 2017. évi munkaterv 

 
 

Dr. Sütő Ferenc tájékoztatja a Tanács tagjait Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről, amiből kiemeli, hogy a 2017-es évben is az Ifjúsági Tanács részére 1 millió 

forintos pénzügyi keret került elkülönítésre. 

 

Gaál Ákos, ismerteti a 2017. évi munkatervet, amely a következőként alakult: 

 

2017. február 

1. Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa 2017. évi munkatervének elfogadása. 

2. Tervezett programterv véglegesítése 

Előadó: dr. Sütő Ferenc 

 

 

 

2017. március 

 

1. A tervezett programokhoz kapcsolódó konkrét feladatok átbeszélése. 

2. Együttműködési megállapodások (Idősügyi Tanács, Rábavidéki Szlovén Ifjúsági 

Egyesület) 

Előadó: dr. Sütő Ferenc 

 

2017. május 

  

1. Véleményezés a Köznevelési intézmények beszámolójához a 2016/2017-os tanév 

tapasztalatairól, valamint tájékoztató a köznevelési intézmények helyzetéről a 

diákok szemével. 

2. Az Ifjúsági nappal kapcsolatos szervezési feladatok átbeszélése 

Előadó: dr. Sütő Ferenc  
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2017. augusztus 

 

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

Előadó: dr. Sütő Ferenc   

 

2017. október  

 

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

megvalósulásáról  

2. 2017-es év tapasztalatainak megbeszélése. 

Előadó: dr. Sütő Ferenc 

 

Labritz András azt kéri, hogy 2017-ben is az üléseket 17.00 után tartsa a Tanács, hogy a 

munkahelyéről időben ide tudjon érni. 

 

Dr. Sütő Ferenc annyi kérése van még az ülésekhez, hogy próbálják meg a testületi ülések 

időpontjaihoz igazítani. A munkaterv ismertetése után, megkérdezi, hogy van-e kiegészíteni valója 

valakinek az elhangzottakhoz, mivel nincs, szavazásra bocsájtja a munkatervet. 

 

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

 

 

 

 

II. 2017. évi programok 
 
Dr. Sütő Ferenc, megkéri a Tanács titkárát, hogy ismertesse a tervezett programokat. 

 

Gaál Ákos az előzetes ötletek alapján összeállítottunk egy listát a tervezett programokról, 

igyekeztünk nekik időpontot is találni, de természetesen ezek változhatnak. A tervezett programok 

a következők: 

 

Ifjúsági Tanács 2017. évi tervezett programjai 

(Pontos időpontok az iskolákkal történt egyeztetés után 

 Prevenciós előadások: közreműködve az EFI-vel folyamatosan az év folyamán 

 Ifjúságnap szóló koncertek a Színház aulában: egyeztetés alatt 

 A helyi színjátszókör munkájának segítése (Ifjúsági Előadás): egyeztetés alatt 

 Ifjúsági alkotók kiállítása, formabontó új kiállítások (pl. lego)  

 Egészségnap, Sportnap (EFI + PKKE -vel közösen) 

 Ifjúsági vetélkedők: felmerült ötletek: Arany J., Kodály Z., Brenner J. 

 „E játékok” sportnapja: a április végén vagy május elején (péntek délután) 

 Iskolák közötti sportnap: az iskola utolsó hetén, az iskolákkal egyeztetve 

 Városi szemétszedési akció: csatlakozni a Te Szedd-hez, vagy a Zöld Szentgotthárd 

alkalmával 

 Jótékonysággal kapcsolatos akció: ünnepek közeledtével 

 Tehetségkutató verseny: Tátika Show (Április eleje amennyiben van legalább 10 

jelentkező) 

 Szentgotthárdi Ifjúsági Kongresszus (ide minden érintettet szeretettel várunk, és 

meghallgatjuk a véleményüket elképzeléseiket a jövővel kapcsolatban) 

 Szentgotthárdi Ifjúsági Nap: Június 9. 

 Pályaorientációs Nap: November 28. 

 Mobilitás Hete: Szeptember 16-22 
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Dr. Sütő Ferenc A tervezett programok megvitatása után, megkérdezi, hogy van-e kiegészíteni 

valója valakinek az elhangzottakhoz, mivel nincs, szavazásra bocsájtja a munkatervet. 

 

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

 

 

 

III. Együttműködési megállapodás (Idősügyi Tanács) véleményezése 
 

 

Dr. Sütő Ferenc ismerteti az együttműködési megállapodás főbb pontjait, mely szerint a két 

generáció igyekszik közös programokat szervezni, kölcsönösen segítik egymás munkáját, az év 

végén beszámolnak a saját munkájukról a másik szervezetnek, különféle ügyekben 

együttműködnek. Megkérdezte, hogy egyéb kiegészítenivalója van-e a Tanácsnak a tervezett 

szerződéshez. Mivel nem volt, elfogadásra javasolta és szavazásra bocsájtotta a témát. 

 

Az Ifjúsági Tanács a napirendet 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

 

 

 
V. Egyebek 

 

 

Több észrevétel nem volt, így Dr. Sütő Ferenc az ülést 18.04 perckor berekeszti. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 10. 

 

 

                                                                                                       Dr. Sütő Ferenc 

                                                                                                              elnök 

          s.k. 


