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JEGYZŐKÖNYV 

az Ifjúsági Tanács üléséről 

 

IDŐPONTJA: 2017. szeptember 28., 17.00 óra 

HELYSZÍN: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 22-es iroda 

JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint 

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ: Gaál Ákos 

 

 

Dr. Sütő Ferenc megnyitja az ülést, köszönti a megjelent tagokat. Megállapítja, hogy a Tanács 

határozatképes, két fő egyéb elfoglaltságai miatt hiányzik (Résztvevők a jelenléti ív szerint). Külön 

köszönti a III. Béla Iskola új delegáltját, Unti Elizabetet és jó munkát kíván neki a jövőben. Illetve 

a Tanács azt az információt kapta még, hogy a jövőben a Széchenyi Iskola is új delegálttal 

képviselteti majd magát, ezért nincs a mai ülésen az iskola képviseletében résztvevő. Megkéri Gaál 

Ákost, hogy ismertesse a napirendi pontokat: 

 

1. PresiDance TSE támogatási kérelme 

2. Ifjúsági Tanács szerepe városunkban 

3. Beszámoló a Szelfi pályázatról 

4. Pályaválasztási Nap 

5. Jótékonysági akciók és egyéb programok 

6. Egyebek 

 

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

 

I. PresiDance TSE támogatási kérelme 

 
 

Dr. Sütő Ferenc tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i ülésén tárgyalta az egyesület kérelmét. A Képviselő-

testület támogatta a kérelmet 150.000 Ft összeggel, forrásként Dr. Sütő Ferenc egyéni képviselői 

indítványára a városrészi keret helyett az Ifjúsági Tanács keretét jelölték meg. Az összeg 

felhasználáshoz a Tanács jóváhagyása szükséges, ezért tárgyaljuk most a kérelmet. 

 

Puskás János: Pontosan mi is szerepel a kérelemben? Illetve mire szeretnék felhasználni a 

támogatást? 

 

Gaál Ákos, az PresiDance TSE egy helyi fiatalokkal foglalkozó táncegyesület. Az idén, október 28-

án II. alkalommal rendezik a Táncgálájukat, amihez anyagi támogatást kértek a Testülettől, a 

gálán az egészen a kicsiktől az idősebbekig megmutatják tánctudásukat. Mi ennek a 

rendezvénynek a sikeres megrendezéséhez járulnánk hozzá. 

 

Dr. Sütő Ferenc, úgy gondolom ez egy olyan esemény, ami teljesen passzol az Ifjúsági Tanács 

céljaihoz, hiszen egy egészen széles korosztályt ölel fel, helyi fiatalokat (3 éves kortól 15 éves 

korig) és fiatal felnőtteket nevelnek táncra, ezért én mindenképpen támogatásra javaslom. 

 

Az Ifjúsági Tanács az egyesület kérelmét 6 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta. 
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II. Ifjúsági Tanács szerepe városunkban 

 
Dr. Sütő Ferenc, még mindig keressük a helyünket a város ifjúsági és nemcsak ifjúsági életében. 

Úgy gondolom, hogy a két év alatt ennek ellenére is sikerült hasznosan dolgoznunk, megvalósítani 

olyan programokat, amik elnyerték a fiatalok tetszését. De még mindig úgy vélem, hogy nem 

kellőképpen vagyunk benne a köztudatban, szeretném ha  ezen változtatnánk a jövőben, közösen 

gondolkodva és együtt cselekedve. 

 

Gaál Ákos, egyrészről azt javaslom, hogy meg kell keresni ismételten az iskolák vezetőit, és a 

következő ülésünkre meghívni őket, ezzel láthatják azt, hogy mi valóban létezünk, dolgozunk, 

tervezünk dolgokat a jövőre nézve. A másik dolog az ifjúsági korosztály megszólítása. Erre 

javaslatok? 

 

Mihály Klaudia a mostani fiatalság az internetről, közösségi oldalakról tájékozódik. A plakátok, 

faliújságra kihelyezett dolgokra szinte ügyet sem vetnek, ezért szerintem mindenféleképpen egy 

facebook oldalra lenne szükségünk, itt minden információt közölhetünk, ami a Tanáccsal történik. 

Valamint kellene egy logó, amit minden, a Tanáccsal kapcsolatos anyagra rátehetünk, ezért egy 

pályázatot kellene kiírni erre a célra. 

 

Puskás János ahogy korábban is mondtam, a facebook-os dolgokat én elvállalom, az oldalt 

mihamarabb létrehozom. 

 

Keller Lili ez igazán jó ötlet, remélem lesznek azért ötletek, tervek a logóra. 

 

Unti Elizabet ez tényleg jó, de nyilván valamivel ösztönözni kell őket, milyen díjakat adhatnánk a 

győztesnek? 

 

Puskás János én szinte bárminek örülnék, bár tudom, hogy sajnos ezzel nem sokan vannak így, a 

társak az iskola után leginkább „semmit nem csinálnak”, csak lógnak a telefonjukon vagy az X-

boksz-on. 

 

Keller Lili szerintem mozi-, fürdőbelépőket most is lehetne adni, azokat mindig el lehet használni 

és örülnek neki a diákok. 

 

Mihály Klaudia akkor csináljuk úgy, hogy legyen meg a facebook oldal, után majd írunk felhívást 

a logó pályázatra, illetve kitaláljuk hozzá a pontos ajándékokat. 

 

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

 

 

III. Beszámoló a Szelfi pályázatról 
 

 

Dr. Sütő Ferenc, kérlek ismertessétek, hogyan alakult a Szelfi pályázat. 

 

Gaál Ákos, sajnos az előzetes várakozásunk nem jött be a pályázattal kapcsolatban, nagyon kevés 

„pályamű” érkezett. Klaudia elmondanád a részleteit. 
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Mihály Klaudia, az ötlet nem volt rossz, csak a kivitelezésbe csúszott hiba, úgyhogy ezért is 

érkezhetett mindösszesen 4 fotó, én azt gondolom, hogy azért teljesen nem szabad leírni ezt az 

ötletet, ugyanakkor ha a jövőben ismét foglalkozunk a témával, akkor nem szabad kiengedni a 

lebonyolítást a kezünkből, illetve sokkal jobban és hatásosabban kell promotálni. 

 

Dr. Sütő Ferenc, akkor sajnos ez most nem volt egy sikeres kezdeményezés a részünkről, de én 

azt gondolom, hogy a jövőben még kellene próbálkoznunk hasonlóval. 

 

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

 

 
 
 

IV. Pályaválasztási Nap 
 

Gaál Ákos, az idei Pályaválasztási Napot november 28-ra tervezzük, erről az iskolákat is 

tájékozattuk. A nap tematikája a tavalyihoz hasonló lesz. Az esemény most is egy általános 

tájékozatóval fog kezdődni, ezt követően pedig standoknál érdeklődhetnek a diákok és kérhetnek 

tájékoztatást a megjelent főiskoláktól, illetve egyetemekről. 

 

Dr. Sütő Ferenc, tavaly sajnos nem értek ide, de a győri egyetemet feltétlenül hívjuk meg idén is. 

 

Puskás János, igen, őket valóban fontos lenne meghívni, mert az iskolánkból továbbtanulók 

többsége műszaki területen tanul tovább, és sokan választják Győrt a továbbtanulás színteréül. 

 

 

Unti Elizabet, milyen iskolákat szeretnénk meghívni Szentgotthárdra? 

 

Gaál Ákos, a következőket szeretnénk: Széchenyi I. Egyetem Győr, Corvinus Egyetem, Pannon 

Egyetem Veszprém, Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, Nyugat-

magyarországi Egyetem Egyetemi Tanulmányi Központ Sopron, ELTE szombathelyi kara, Pécsi 

Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ, illetve próbálkozunk 

még pesti egyetemekkel aztán meglátjuk mire sikerül jutnunk velük. 

 

Dr. Sütő Ferenc, ez ismét egy hasznos rendezvény lehet városunkban, remélhetőleg az 

egyetemek ismét szívesen fogadják meghívásunkat és megtisztelik jelenlétükkel a 

rendezvényünket. 

 

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

 
 
 

V. Jótékonysági akciók és egyéb programok 
 

 

Dr. Sütő Ferenc, a programtervünkben terveztünk jótékonysági illetve egyéb akciókat. Arra 

gondoltam, hogy karácsony környékére olyan gyűjtést szervezhetnénk, ahol a rászoruló idősek 

részére gyűjtenénk tartós élelmiszert, tekintettel arra is, hogy az Idősügyi Tanáccsal van egy létező 

együttműködési megállapodásunk és ez remek kezdeményezés lehetne a generációk közötti 

kapcsolatteremtésre. 
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Keller Lili, hogyan fogjuk ezt kivitelezni?  

 

Gaál Ákos, szerintem úgy kellene, hogy egy időben elkészítenénk a felhívást, azt a rendelkezésre 

álló felületeinkre kihelyezzük, és fix időpontok lennének az iskolákban, amikor várjuk a 

felajánlásokat, és mi, mint Ifjúsági Tanács összegyűjtjük. Az összegyűjtött adományokat pedig a 

Gondozási Központnak vagy a Vöröskeresztnek, vagy a Karitásznak adnánk, akik segítenek abban, 

hogy a megfelelő helyekre jussanak a felajánlások. 

 

Mihály Klaudia, terveztünk szemétszedési akciót, azt egyeztetve az iskolákkal, valamikor március 

végére kellene tennünk, ott pedig azt kellene csinálni, hogy felosztanánk az iskolák között a város 

különböző területeit és az adott helyeken kellene összegyűjteniük a szemetet. Ha gondoljátok 

megkeresem Őriszentpéteren a Nemzeti Parkot is, ők is szoktak ilyen akciókhoz csatlakozni, 

segíteni. 

 

Dr. Sütő Ferenc, szerintem mindenképp keressük meg őket, ha nyitottak az ilyen 

kezdeményezésekre, a pontos időpontról akkor majd a jövőben egyeztetünk. 

 

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

 

   
 

VI. Egyebek 
 
 

 

Több észrevétel nem volt, így Dr. Sütő Ferenc az ülést 18.02 perckor berekeszti. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. szeptember 28. 

 

 

                                                                                                       Dr. Sütő Ferenc 

                                                                                                              elnök 

          s.k. 


