JEGYZŐKÖNYV
az Ifjúsági Tanács üléséről
IDŐPONTJA: 2019. április 24., 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, valamint a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a Tanács határozatképes (résztvevők a jelenléti ív szerint). Megkéri
Gaál Ákost, hogy ismertesse a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.

PKKE új munkaszervezet vezetőjének bemutatkozása, Tervezett 2019. évi ifjúsági
programok
Aktualitások
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány támogatása
Helytörténeti vetélkedő támogatása
Egyebek

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

I. PKKE új munkaszervezet vezetőjének bemutatkozása, Tervezett 2019.
évi ifjúsági programok

Dr. Sütő Ferenc elnök köszönti a Pannon Kapu Kulturális egyesület munkaszervezet vezetőjét
Hrabovszky-Orth Katinkát, köszöni, hogy elfogadta a Tanács meghívását, és megkéri, hogy néhány
szóban ismertesse a PKKE idei programjait, amelyek az ifjúsági korosztályt érintik.
Hrabovszky-Orth Katinka köszöni a meghívást, örül, hogy részt vehet a mostani ülésen. A
Pannon Kapu Kulturális Egyesület mindig is kiemelt figyelmet fordít a helyi ifjúsági korosztály
igényeire. A jövőben igyekszik még több programot szervezni a 14-20 évesek részére. A következő
ilyen program a június 7-i Ifjúsági Nap, amit idén a sport jegyében szeretnénk megrendezni. De
tervezünk klubkoncerteket, színjátszó kört, prevenciós előadásokat.
Gaál Ákos, elmondja, hogy minden évben valami újdonsággal próbálkozunk az Ifjúsági Nap
tekintetében, idén a sport lesz a központban. Bízunk benne, hogy a sport által még több embert
tudunk megmozdítani.
Hrabovszky-Orth Katinka a napot úgy tervezzük, hogy egy előadással kezdenénk a Színházban a
Sport szerepe a fiatalok életében címmel, amit Némethné Dr. Tóth Orsolya tartana, aki az ELTE
Savaria Egyetemi Központ tanára.
Puskás János milyen programok lennének még az előadások mellett?
Gaál Ákos az előadást követően több helyszínen különböző sportágakban lehet versengeni
egymással: kézilabda, foci, aerobic, tenisz.
Hrabovszky-Orth Katinka az iskolákat körbejárom, és megpróbálom nagyobb aktivitásra bírni a
diákokat.
Dr. Sütő Ferenc, esetleg valami kísérő programban nem gondolkozunk délutánra/estére?
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Keller Lili, mivel a program hétfőn lesz, ezért olyan programban kell gondolkozni, ami nem nyúlik
bele nagyon az estébe.
Puskás János elsődlegesen helyi előadóban gondolkodnék, nekem elsőre a Greenin' együttes
jutott eszembe, ha gondoljátok, tudok beszélni Mákos Gergellyel vagy Kozár Kevinnel.
Hrabovszky-Orth Katinka kérlek akkor beszélj
érintettekkel.

velük, a részleteket majd én pontosítom az

Dr. Sütő Ferenc, bízom benne, hogy sikeres lesz a rendezvényünk és sokan vesznek részt az
eseményen. A meghívott vendégünknek szeretném megköszönni, hogy megtisztelte ülésünket,
munkájához pedig sok sikert kívánok.

Az Ifjúsági Tanács 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a tájékoztatót.

II. Aktualitások
Dr. Sütő Ferenc, megkérem Ákost, hogy számoljon be nekünk a folyamatban lévő pályázataink
állásáról.
Gaál Ákos az elmúlt ülésen elhangzott, hogy az Európai Ifjúsági Hét pályázaton sajnos önálló
forrást nem nyertünk, viszont a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel közösen beadtunk ismét egy
pályázatot, „Több leszel, ha teszel!” Fiatalok az önkéntességért címmel. A pályázatban 2.000.000,Ft-ra lehet pályázni programok megvalósítására, előzetesen mi 7 programot terveztünk, melyek a
következők:
Az Önkéntesség kultúrájának népszerűsítése, lehetséges színtereink módosítása
Időpont: 2019. szeptember 12.
Helyszín: Szentgotthárd Színház
Láss világot, önkéntesség a nagyvilágban – lehetőségek, hasznos tudnivalók
Időpont: 2019. október 25.
Helyszín: Szentgotthárd Színház
Erasmus+ önkéntes tevékenységei programismertető
Időpont: 2019. november 12.
Helyszín: Szentgotthárd Színház
Alkossunk közösen – alkotóműhely, kiállítás
Időpont: 2020. január 14.
Helyszín: Szentgotthárd Színház
Szociális munka, elsősegélynyújtás, véradásszervezés fontossága
Időpont: 2020. február 18.
Helyszín: Szentgotthárd Színház
Legyen egy jó dobásod- szemétszedés Szentgotthárdon
Időpont: 2020. március 24
Helyszín: Szentgotthárd
Sportolj a közösségért
Időpont: 2020. április 15.
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Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep és Városi Sportcsarnok

Dr. Sütő Ferenc ismét elég komplex programsorozatnak ígérkezik, bízom benne, hogy ezúttal
sikerült forrást is nyernünk hozzá. Mikorra várható eredmény?
Gaál Ákos előzetesen azt a tájékoztatást kaptunk, hogy május végére lehet eredmény
elsődlegesen, de ugye ezek az időpontok általában csúsznak.

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

III. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány támogatása

Dr. Sütő Ferenc, az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Szentgotthárd Város Önkormányzatának „Civilés városrészi alapjából” 135.000,-Ft-ra pályázott a hagyományos gyermeknapi rendezvényhez. A
bizottságok javaslatai alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata 120.000,-Ft-val támogatja a
kérelmet. Lévén, hogy fiatalokat érintő programról van szó, ezért azt szeretném javasolni, hogy a
kérelmet az Ifjúsági Tanács a maradék összeggel (15.000,-Ft) egészítse ki a rendelkezésre álló
2019. évi pénzügyi keretünkből.
Puskás János, természetesen én is támogatom ezt az ügyet, elvégre részben ez is a feladatunk.
Keller Lili, mivel egy ilyen minimális összegről van szó, én is úgy gondolom, hogy ennyivel
segítsünk az alapítványnak.
Dr. Sütő Ferenc, kérem akkor szavazzunk a napirendről.
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

IV. Helytörténeti vetélkedő támogatása
Dr. Sütő Ferenc, immár hagyomány, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata Gotthárd napja
alkalmából helytörténeti vetélkedőre várja a kistérségben tanuló felső tagozatos diákokat.
Egyeztettem a szervezőkkel, szeretném kérni, hogy Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a
program költségeihez 9.000,-Ft-tal járuljon hozzá. A támogatási összegből a díjazottak
ajándékutalványt fognak kapni.
Keller Lili, ha jól tudom akkor tőlünk is érkezik csapat.
Gaál Ákos, igen a gimiből, a Széchenyi iskolából, remélhetőleg a kistérségből, úgyhogy mi olyan
10-15 (háromfős) csapatot várunk az előzetes visszajelzések alapján.
Dr. Sütő Ferenc, mikor is lesz pontosan a vetélkedő?
Gaál Ákos, idén május első hétfőjén, azaz május 6-án lesz 13.00-tól a Színház Aulájában.
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Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontot.

V. Egyebek

Dr. Sütő Ferenc, kérdezném, hogy egyebek címszó alatt valaki szeretne-e még valamit mondani?
Mivel további észrevétel nem volt, így az ülést 18.10 perckor berekeszti.

Szentgotthárd, 2019. április 24.

Dr. Sütő Ferenc
elnök
s.k.
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