JEGYZŐKÖNYV
az Ifjúsági Tanács üléséről
IDŐPONTJA: 2019. november 25-én (hétfő) du. 16.30 órakor
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.
4.
5.
6.
7.

SZMSZ felülvizsgálata
Legyélteis! MOST generációs! program
DiscoverEU program ismertetése
Beszámoló a 2019. évi Pályaorientációs Napról
Jótékonysági kampány
2020. évi programok, tervezett munkaterv
Egyebek

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

I. SZMSZ felülvizsgálata

Dr. Sütő Ferenc elnök az ülés elején megkéri az új tagokat, hogy röviden mutatkozzanak be.
Doncsecz Botond a Széchenyi iskola tanulója vagyok és a diákönkormányzat tagja.
Serfecz Bereniké, Kardos Kíra és Farkas Vanda ők szintén elmondják, hogy a Széchenyi
iskolából érkeztek és szintén tagjai az iskolai diákönkormányzatnak.
Dr. Sütő Ferenc megköszöni a bemutatkozást, sikeres és aktív munkát kíván az új tagoknak.
Ezután megkéri Papp Bálintot, hogy szintén mondjon pár gondolatot magáról.
Papp Bálint köszönti a megjelenteket, köszöni a lehetőséget, elmondja, hogy a jövőben még
aktívabban igyekszik segíteni a helyi ifjúsági életet munkájával és tapasztalataival. Ezt követően
pár szóban ismerteti eddigi munkáját.
Dr. Sütő Ferenc ismerteti a módosított SZMSZ-t., kiemelve a főbb módosításokat:
 Az Ifjúsági Tanács tagjainak száma: 8 fő (+1 fő az alelnök)
 Az iskolák minimum egy tagot delegálnak az IT ülésekre (akár többet is)
 Leírja az alelnöki teendőket
 A külsős tagokra vonatkozó előírások módosítása
 Alelnöki pozícióra Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző személyében tesz
javaslatot.
Ezt követően kéri a tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.
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Az Ifjúsági Tanács 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a tájékoztatót.

II. Legyélteis! MOST generációs! program
Dr. Sütő Ferenc elnök megkéri Gaál Ákos titkárt, hogy ismertesse a generációkat összekötő
programot.
Gaál Ákos a Legyélteis! Most generációs program 2019. márciusában indult, elsőként öt budapesti
középiskola közreműködésével. A kezdeti tapasztalatok kiértékelése és beépítése után 2019.
októberétől kiterjesztették országos szintre. Az interneten találtuk ezt a lehetőséget és nagy
örömünkre talán tudunk egy olyan programot megvalósítani ami a generációkat köti össze. A
program célja, hogy az idősebbek is megértsék a technológia szerepét az életükben és éljenek is
vele, hogy ezáltal könnyebbé, élvezetesebbé váljanak mindennapjaik. A legtöbbjüknek ehhez
támogatásra és útmutatásra van szüksége, amihez a fiataloktól kaphatnak segítséget, akik
beleszülettek a digitális világba, akik a legotthonosabban mozognak ezen a téren, és szívesen
fordítják ebbéli hasznos tevékenységre is az idejüket. A diákok a programban való részvétel során
igazolt órákat szereznek az iskolai közösségi szolgálathoz.
Labritz András ez egy jó program, bízom benne, hogy megvalósul.
Gaál Ákos igen valóban érdekes program, szervezés alatt van a terveink alapján jövő év elején
megvalósítjuk.
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

III. DiscoverEU program ismertetése
Dr. Sütő Ferenc elnök ismét Titkár urat kéri meg, hogy ismertesse a DiscoverEU programot.
Gaál Ákos szintén az interneten találtam ezt a lehetőséget. A program keretében húszezer 18
éves fiatal kaphat utazási igazolványt, hogy augusztustól felfedezhessék Európát. Ehhez a
megfelelő felületen regisztrálnia kell a megadott határidőig, ezt követően meg kell várni az
elbírálást és sikeres pályázat esetén egy ingyenes utazási bérletet kap, amelyet egész Európába
felhasználhat közösségi közlekedésre.
Dr. Sütő Ferenc, izgalmas lehetőségnek hangzik, elmondja, hogy bízik benne, hogy a helyi
fiatalok is pályáznak erre a különleges lehetőségre.
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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IV. Beszámoló a 2019. évi Pályaorientációs Napról
Dr. Sütő Ferenc, immár hagyomány, hogy Szentgotthárd Város Ifjúági Tanácsa novemberben
Pályaválasztási Napot szervez a helyi, 11-12. évfolyamos diákoknak. Az idei rendezvény november
7-én volt. A nap tematikája hasonló volt a megszokottakhoz. A pályaválasztással kapcsolatos
általános tájékoztatót ezúttal Papp Bálint nemrég megválasztott alelnök tartotta. A nemzetiségi
pedagógusképzésben rejlő lehetőségekről, a nemzetiségi pedagógus-ösztöndíjakról Kissné Köles
Erika szlovén országgyűlési szószóló, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának
Köznevelési, kulturális és egyházügyi albizottsága elnöke tartott előadást. Ezt követően pedig az
alábbi egyetemek/ főiskolák (ELTE Szombathely, PTE Egészségtudományi Kar Zeg-i Képzési
Központ, PTE Egészségtudományi Kar Szhely-i Képzési Központ, Soproni Egyetem, BGE
Gazdálkodási Kar Zeg., Pannon Egyetem Veszprém, Széchenyi I. Egyetem Győr, Mérnökképzés
Szombathely) tartottak workshopot a Színház aulájában, ilyen formában mutatták be képzési
kínálatukat.
Papp Bálint alelnök megköszönte a tájékoztató tartására való felkérést, igyekezett hasznos és
fontos információkat átadni a helyi diákok számára, bízik benne, hogy a pályaválasztás során
azokat hasznosítani tudják.
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

V. Jótékonysági kampány
Dr. Sütő Ferenc elnök, az Ifjúsági Tanács 2019-ben is igyekszik valamilyen jótékonysági
kampányban részt venni. A városban számos helyen gyűjtenek rászorulók részére, az idei évben
szeretném, ha a StGotthard Paintball és a Vet Cafe által szervezett „CSOKI GYÜJTÉS kampányhoz
csatlakoznánk. Az adománygyűjtés gyermekotthonban élők javára történik.
Labritz András, nagyon jó a kezdeményezés, szerettem is volna jómagam is említeni, remélem
sok édesség fog összegyűlni a gyerekek részére. Illetve szeretném javasolni, hogy más időszakban
is indítsunk valamilyen jótékonysági kampányt, mivel az év többi részében is szükség van hasonló
kezdeményezésekre.
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

VI. 2020. évi programok, tervezett munkaterv
Dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020-ban fogja
felülvizsgálni, egyben megújítani az Ifjúsági Koncepciót és Cselekvési tervet. Előzetesen
egyeztettünk erről alelnök és titkár úrral, szeretnénk aktívan bevonni a felülvizsgálatba a helyi
ifjúságot, melyhez egy online kérdőívet készítünk, az új koncepcióba és cselekvési tervbe ilyen
formában is tervezzük beépíteni az ifjúság véleményét, elképzelését. A kérdőív kitöltéséhez majd
szeretnénk kérni az iskolák segítségét is.
Gaál Ákos a kérdőívet igyekszünk januárban kidolgozni, szeretnénk ha megfelelő időnk lenne
feldolgozni és kiértékelni az adatokat, amit majd a koncepcióba be tudunk építeni. A jövő évi
munkatervben szeptemberben fogja ezt majd tárgyalni a Képviselő-testület. Annyit szeretnék
kérni, hogy a jövő évi munkatervről gondolkozzon mindenki és küldje el ötleteit részemre a
végleges munkatervről pedig a januári IT ülésünkről döntsünk majd.
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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VII. 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. november 25.

Dr. Sütő Ferenc
elnök
s.k.
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