JEGYZŐKÖNYV
az Ifjúsági Tanács üléséről
IDŐPONTJA: 2018. október 29., 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.
2.
3.

Új tag bemutatkozása
Aktualitások, a közeljövő feladatai
Egyebek

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

I. Új tag bemutatkozása

Dr. Sütő Ferenc elnök köszönti Orszáczky Rékát, aki a Széchenyi iskola új delegáltja, valamint
köszönti Károly Andreát és köszöni neki, hogy ismét képviseli az IT partnerét, a Pannon Kapu
Kulturális Egyesületet. Felkéri Rékát, hogy röviden mutatkozzon be és ismertesse az iskolájában
zajló diákönkormányzati munkát.
Orszáczky Réka köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy én képviselhetem
iskolámat. A DÖK munkáját nálunk Völker-Horváth Anita tanárnő segíti, ő fog össze minket, az ő
koordinálásával minden hónapban ülésezünk. Ilyenkor átbeszéljük az előttünk álló feladatokat.
Leginkább a különböző iskolai programok szervezésében és lebonyolításában van szerepünk. A
következő iskolai rendezvényeink: az egészségnap és a farsang lesz.
Dr. Sütő Ferenc sok sikert kívánok a Tanácsban, illetve az iskolában lévő munkádhoz.

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

II. Aktualitások, a közeljövő feladatai
Gaál Ákos a legfontosabb előttünk álló feladat a november 28-i Pályaválasztási Nap szervezése.
Most már biztos a dátum, egyeztettem a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársával,
illetve tájékoztatom a Tanácsot, hogy folyamatos a felsőoktatási intézmények rendezvényünkön
való visszajelzése is.
Unti Elizabet kik lesznek azok az iskolák akiket meghívtál?
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Gaál Ákos az idei évben is a nyugat-magyarországi egyetemek/főiskolák közül igyekeztem minél
több képzőintézményt meghívni a rendezvényünkre. A visszajelzések folyamatosak, az idén is nagy
érdeklődésre számíthatunk.
dr. Sütő Ferenc a helyi középiskolák tudnak már a programról? Megtörtént már az egyeztetés az
intézményvezetőkkel?
Gaál Ákos igen, az év eleji egyeztetésen már jeleztük nekik a tervezett dátumot, de e-mailben is
értesítettük már őket a pontos időpontról.
dr. Sütő Ferenc bízom benne, hogy az idei évben is egy sikeres pályaválasztási napot fogunk
tudni megszervezni, amivel segítséget tudunk majd nyújtani a továbbtanulás előtt álló helyi
középiskolásoknak.
Gaál Ákos az Ifjúsági Tanács további programjai között szerepel még egy november 27-i
Sportágválasztó délután az Arany iskolások 4. évfolyamos tanulói számára, valamint december 6án egy Mikulásfutást tervezünk, amire az iskolák tanulóit várjuk elsődlegesen, de bárki
csatlakozhat, az év végi utolsó programunk pedig egy jótékonysági akció lenne, hasonlóan a
tavalyi évhez. Egyeztetnünk és döntenünk kellene, hogy kinek gyűjtsünk adományokat.
Orszáczky Réka ha jól tudom tavaly időseknek volt az adománygyűjtés, mi lenne ha idén a
rászoruló gyerekeknek lenne.
dr. Sütő Ferenc ez jó ötlet, véleményem szerint az akció keretében összegyűjtött tárgyi
adományokat idén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére gyűjtsük, ők biztosan
megfelelő helyre juttatják el a felajánlásokat. Ákos megkérdeznéd tőlük, hogy mire lenne
szükségük.
Gaál Ákos persze természetesen egyeztetek velük a részletekről.
dr. Sütő Ferenc a napirendi pont lezárása előtt megkérem a Tanács tagjait, hogy gondolkozzanak
még további programokon, amiket a jövőben meg tudnánk valósítani.
Unti Elizabet szerintem a szelfi pályázatot újból megpróbálhatnánk, elég népszerű ez a fiatalok
körében, talán az instagram-on kellene meghirdetnünk, illetve szerintem ami még újdonság lenne,
ha egy olyan szavalóversenyt hirdetnénk, amin kortárs szerzők műveit valamint dalszövegeket
lehetne előadni.

dr. Sütő Ferenc köszönöm az elhangzott ötleteket, megfontoljuk őket és a részletekről egy
későbbi ülésünkön egyeztetünk.

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

Dr. Sütő Ferenc, mivel több észrevétel nem volt, így az ülést 17.40 perckor berekeszti.
Szentgotthárd, 2018. október 29.

Dr. Sütő Ferenc
elnök
s.k.
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