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JEGYZŐKÖNYV 

az Ifjúsági Tanács üléséről 

 

IDŐPONTJA: 2018. április 23., 16.30 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 megjelent tagokat. Megállapítja, hogy a Tanács 

határozatképes (résztvevők a jelenléti ív szerint). Megkéri Gaál Ákost, hogy ismertesse a napirendi 

pontokat: 

 

1. Beszámoló a PKKE ifjúsági témájú pályázatáról 

2. Lőrincz Miklós verseskötetének támogatása 

3. E-sportnap 

4. Fiatalok Szentgotthárdért Egyesület bemutatkozása 

5.  Egyebek 

 

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

 

 

I. Beszámoló a PKKE ifjúsági témájú pályázatáról 

 
 

Dr. Sütő Ferenc elnök köszönti Károly Andreát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét, és 

egyben felkéri, hogy ismertesse a beadott ifjúsági témájú pályázatot. 

 

Károly Andrea, köszönöm szépen a meghívást, megpróbálom összefoglalni a „Fiatalok a 

családok évében!” című pályázatunk anyagát és tervezett programjait.  

A pályázatot a Gyermek-és Ifjúsági Alaphoz nyújtottuk be elsősorban ifjúsági programok 

megvalósítására 1.901.240,-Ft értékben.  

A pályázat keretében az alábbi programok megvalósítását tervezzük Szentgotthárdon: 

Szeptember: Őszi akusztikus klub est - Soulwawe együttes 

Október: Cyber Cyrano: Kolibri színház előadása 

November: Mi leszel, ha nagy leszel? - Pályaválasztási Nap (Színház) a Középiskolások 

számára szervezett Nap felsőoktatási intézmények részvételével és a továbbtanulással 

kapcsolatos előadással. 

Őszi akusztikus klubest - Varga Bence: Egy szál gitárral (a szentgotthárdi Zaporozsec 

zenekar gitárosa-énekese) 

December:Értékünk a család  család - Horváthné dr. Szöllössy Ilona családterapeuta, 

pszichológus előadása - a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

együttműködésében valósul meg, elsősorban a hátrányos helyzetű családok számára  

Andor Eszter családterapeuta és motivációs tréner által vezetett kerekasztal beszélgetés a 

család témakörében  

Január: Mr. alkohol -  dr. Zacher Gábor előadása középiskolásoknak 

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának drog prevenciós előadásai 

általános iskola 7-8. osztályos és középiskolai tanulók részvételével 

Február: A személyes célmegvalósítás - Rakonczay Gábor  motivációs előadásai 

A személyes célmegvalósítást fókuszban tartó motiváló előadások, az életkort és az 

iskolatípust maximálisan szem előtt tartva.  

Március: Bontsunk Falat - Érzékenyítő nap 
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Április:  Fiatalok fóruma - Nemzetközi Ifjúsági találkozó  

 

Labritz András, elég sokszínű programnak tűnik, bízom benne, hogy sikerül nyernünk a 

pályázattal, annak pedig külön örülök, hogy az általam már régóta javasolt klubkoncertek is 

bekerültek a programok közé. 

 

Dr. Sütő Ferenc, valóban bízom én is abban, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesül és 

ennek nyomán sikerül jelentős összegű anyagi támogatást nyernünk a tervezett programok 

megvalósítására. Lehet tudni valamit, mikor születhet döntés az ügyben? 

 

Károly Andrea, a pályázati kiírásban május vége, június elejére ígérik az eredményt, de sajnos 

gyakori, hogy ezek az időpontok csúsznak. 

 

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

 

 

 
II. Lőrincz Miklós verseskötetének támogatása 

 
Dr. Sütő Ferenc elnök tájékoztatójában előadta, hogy Lőrincz Miklós tanár úr az idei évben már az 

V. Verseskötetével készül megörvendeztetni a nagyérdeműt. Tekintettel arra, hogy a kötetben 

ifjúsági versek kerülnek megjelentetésre, így szeretném ha az Ifjúsági Tanács a rendelkezésére álló 

pénzügyi keretből  50.000 Ft összeggel támogatná a kezdeményezést. 

 

Puskás János, azt lehetne tudni, hogy kinek szól a kötet? 

 

Dr. Sütő Ferenc, a szentgotthárdi pedagógus gyermekeknek írta a verseskötetét, úgy vélem 

teljesen illik az Ifjúsági Tanácshoz ennek a nemes ügynek a támogatása. 

 

Labritz András, én is hasonlóan vélekedek róla, ezeket a kezdeményezéseket lehetőségeinkhez 

mérten támogatnunk kell. 

 

Császár Kristóf, tényleg egy jó dolog, remélem majd sok helyi és környékbeli diákhoz eljut ez a 

könyv. 

 

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

 

 

 

III. E-sportnap 
 

Labritz András, már régóta napirenden tartjuk a témát, kérdezem, hogy állunk most ezzel a 

programmal kapcsolatban? 

 

Puskás János, igen sajnos nehéz tető alá hozni, sok akadályba ütközünk a szervezés során. 

Elsődlegesen a gépek jelentik a problémát, ezért beszéltük azt, hogy a III. Béla iskolában kellene 

lebonyolítanunk az eseményt, mert az ottani gépek alkalmasak erre, de ehhez az igazgató úrnak 

engedélyt kell adnia. 

 

Dr. Sütő Ferenc, ez természetesen csak így működhet, de én azt elvállalom, hogy megkeresem az 

igazgató urat és beszélek vele erről. Beszéljünk kicsit a költségekről is, például milyen díjazásra 

gondoltok? 
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Császár Kristóf, szerintem a legjobb és a legegyszerűbb ha játékokhoz tartozó vásárlási utalványt 

adnánk a díjazottaknak, 10.000 Ft, 7000 Ft és 5000 Ft értékben például, illetve azt gondolom, 

hogy mivel a verseny hosszú ezért valami üdítőt és rágcsálnivalót kellene biztosítanunk a 

versenyzőknek, ezért kb. olyan 30-50.000 Ft-ból kényelmesen meg tudnánk valósítani a 

programot. 

 

Dr. Sütő Ferenc, akkor kérlek téged János, egyeztess te is az igazgató úrral, én is beszélni fogok 

vele, de a technikai részleteket rád szeretném bízni, ahhoz te jobban értesz. Annyit szeretnék ha 

ezt az e-sport versenyt sikerülne megvalósítanunk. 

 

 
 
 

IV. Fiatalok Szentgotthárdért Egyesület bemutatkozása 
 
 

Dr. Sütő Ferenc elnök megállapítja, hogy az Egyesület képviseletében senki sem jelent meg a 

napirend tárgyalásánál, így egy későbbi időpontot javasol az Egyesület meghívására, ezzel is 

lehetőséget biztosítva a szervezetnek, hogy bemutassa tevékenységét, céljait és elképzeléseit. 

 
 
 

 
 

V. Egyebek 
 

 
 

Dr. Sütő Ferenc, mivel több észrevétel nem volt, így Dr. Sütő Ferenc az ülést 17.40 perckor 

berekeszti. 

 

 

Szentgotthárd, 2018. április 23. 

 

 

                                                                                                       Dr. Sütő Ferenc 

                                                                                                              elnök 

          s.k. 


