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JEGYZŐKÖNYV 

az Ifjúsági Tanács üléséről 

 

IDŐPONTJA: 2018. január 29., 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 az új esztendőben a megjelent tagokat. Megállapítja, 

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

szerint). Megkéri Gaál Ákost, hogy ismertesse a napirendi pontokat: 

 

1. Tájékoztató az Ifjúsági Tanács 2018. évi pénzügyi keretével kapcsolatban 

2. 2018. évi programok tervezése 

3. Egyebek 

 

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

 

 

I. Tájékoztató az Ifjúsági Tanács 2018. évi pénzügyi keretével 

kapcsolatban 

 
 

Dr. Sütő Ferenc, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. 

évi költségvetési rendelet-tervezetében előzetesen 0 Ft pénzügyi keret szerepel az Ifjúsági Tanács 

számára, de a pénzügyi bizottsági ülésen és majd a képviselő-testületi ülésen is azon fog dolgozni, 

hogy legalább 500.000,-Ft támogatási összeg elfogadásra kerüljön. 

 

Gaál Ákos, ezért nem is terveztem még vázlatosan sem munka- és programtervet az idei évre, 

ugyanis amíg nem tudjuk mennyi pénzből gazdálkodhatunk, addig nehéz bármit is tervezni. 

 

Labritz András, én is hasonlóan gondolom, így valóban nehéz bármit is vázolni, és nem hiszem, 

hogy ha nem is annyi összeget, mint korábban de legalább valami minimális összeget 

biztosíthatnának számunkra. Lehet, hogy sokan megkérdőjelezik a szükségességünket, de mi a 

tanács tagjai szabadidőnket áldozzuk arra, hogy képviseljük az ifjú generáció érdekeit, illetve 

lehetőségeikhez mérten minőségi programokat szervezzünk számukra. 

 

Dr. Sütő Ferenc, én azért bízom benne, hogy Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetési rendelet-tervezet jóváhagyásakor és a költségvetési rendelet megalkotásakor 

biztosítani fog részünkre valamennyi pénzügyi keretet. Személy szerint azon fogok dolgozni az 

elkövetkezendő két napban, hogy ez a támogatási összeg 500.000,-Ft legyen. 

 

Császár Kristóf, pénzügyi keret nélkül mi valóban nem sok mindent tudunk csinálni. 

 

Az Ifjúsági Tanács  6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a tájékoztatót. 
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II. 2018. évi programok tervezése 
 
Dr. Sütő Ferenc, az előző napirendi pontban elhangzottaktól függetlenül is azért nekünk 

beszélnünk kell az idei programokról és az előttünk álló célkitűzésekről. 

 

Gaál Ákos, az Ifjúsági Napról beszéltünk az iskolák igazgatóival, az volt a kérésem, hogy idén az 

utolsó tanítási héten találjunk egy napot, ami minden iskolának megfelelő, illetve tartsuk délelőtt 

az Ifjúsági Nap „vetélkedő részét”. 

 

Puskás János, a nap végét akkor lehetne zárni egy bállal, amiről korábban beszéltünk, ez a 

farsangi időszakban szerintem nehezebben kivitelezhető, mivel elég sok a teendőnk februárban, 

gondolom a többi iskolában is. 

 

Unti Elizabet valóban lehet, hogy szerencsésebb lenne ezt a bál ötletet későbbre halasztani, az 

iskola végével már kevésbé leszünk leterhelve. 

 

Labritz András, milyen bálra gondoltok? Mert én egy olyat is eltudnék képzelni, ami inkább kicsit 

visszafogottabb, meghívnánk a partnereinket, Képviselőket, igazgatókat stb.,  valamint tarthatnánk 

egy „lazább” régi hagyományos bálokat idéző rendezvényt a fiatalok részére. 

 

Császár Kristóf, ezek jó ötletnek hangzanak, remélhetőleg forrásunk is lesz majd rá. 

 

Dr. Sütő Ferenc, milyen programokon gondolkodtok még? 

 

Puskás János, korábban már beszéltünk róla, egyre népszerűbbek az e-sportok szerintem egy 

ilyen napot szervezhetnénk mi is. 

 

Labritz András,  ez nagyon jó ötlet, csak arra vigyázzunk, hogy minden jogtisztán működjön. 

 

Dr. Sütő Ferenc, János ezekben a dolgokban szerintem te vagy leginkább otthon, úgyhogy arra 

kérlek, hogy állítsd össze a nap programtervét költségekkel, technikai feltételekkel, egyéb 

dolgokkal kapcsolatban, esetleg ezt a Kristóffal beszéljétek át, mert ő is ért ezekhez a dolgokhoz, 

majd ha ez megvan, akkor küldd el nekünk. 

 

Labritz András, programok tekintetében azt javaslom, hogy ha már van együttműködési 

megállapodásunk az Idősügyi Tanáccsal, keressük annak lehetőségét is, hogy közös programot 

szervezzünk velük, hogy ez ne csak egy formális kapcsolat legyen. 

 

Gaál Ákos, ha megtudjuk a végleges költségvetésünket, akkor majd állítok össze egy 

munkatervet, illetve programlehetőségeket, amit eljuttatok nektek is és akkor folytatjuk az 

ötletelést. 

 

 

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

 
 

Gaál Ákos, annyit szeretnék még mondani, lehet értesültetek is már róla, ha nem, akkor 

hamarosan fogtok, hogy 2018. február 2-án a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében is 

lesz egy megbeszélés ifjúsági programokkal kapcsolatban, ott majd folytatjuk még az ötletelést, 

úgyhogy így előzetesen már ezt jelzem én is nektek. 

 

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

 

 

Szentgotthárd, 2018. január 29. 

 

 

                                                                                                       Dr. Sütő Ferenc 

                                                                                                              elnök 

          s.k. 


