JEGYZŐKÖNYV
az Ifjúsági Tanács üléséről
IDŐPONTJA: 2020. március 09-én, (hétfő) 16.30 órakor
HELYSZÍN: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb terem
JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ: Gaál Ákos

dr. Sütő Ferenc elnök 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.

Ifjúsági Kérdőív tapasztalatai
Tervezett „I. Szentgotthárdi Ifjúságügyi Kerekasztal” c. program ismertetése
1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 2020. évi ünnepségével kapcsolatos
teendők
4.
2020. évi programok átbeszélése
5.
Egyebek
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontokat 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

I. Ifjúsági Kérdőív tapasztalatai

dr. Sütő Ferenc elnök – Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi
munkatervében szerepel a város új Ifjúságpolitikai Koncepciójának és Cselekvési tervének
kidolgozása és elfogadása. Ennek megalapozott előkészítése, a valós helyzetet tükröző és a fiatalok
igényeit is figyelembe vevő koncepció kidolgozása érdekében szeretnénk kikérni a helyi ifjúság
véleményét is, hogy még átfogóbb képet kapjunk az ő elképzelésükről és a városhoz fűződő
elképzeléseikről. Ezért is készült el a 31 pontból álló kérdőív. Bízom benne, hogy a Tanács iskolai
delegáltjai valamilyen formában találkoztak már vele. Ezért érdekelne a véleményetek a
kérdőívekről, illetve a társaitok reakcióiról ezzel kapcsolatban.
Doncsecz Botond – Igen, mi a Széchenyiben találkoztunk vele, osztályfőnöki órán kaptuk meg a
kérdőíveket papír alapon, először átbeszéltük az osztályfőnökünk segítségével közösen és utána
egyénileg kitöltöttük, a saját tapasztalatom az, hogy az osztálytársaim komolyan vették, a
kérdések egyértelműek voltak, nem okozott gondot senkinek a kitöltés.
Gaál Ákos - Mennyi időt vett igénybe a kitöltés?
Doncsecz Botond – Szerintem kb. 15-20 perc alatt végeztünk vele.
Papp Bálint - Nagyjából ennyit gondoltunk mi is, akkor reális volt az elképzelésünk.
Keller Lili – A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban mi is találkoztunk vele, szintén az osztályfőnöki
órán töltöttük ki, illetve ha jól tudom voltak olyan osztályok akik hazavitték, otthon kitöltötték és
úgy hozták vissza. Amúgy örülök ennek a kérdőíves vizsgálatnak, egyrészről, hogy kíváncsiak a
véleményünkre, másrészről új információkkal is gazdagodhattak sokan a diáktársaim közül, itt
elsődlegesen a fiatalokat érintő pályázatokra és támogatásokra gondolok. Illetve az is nagyon jó
volt, hogy névtelenül kellett kitölteni a kérdőíveket.
Unti Elizabet - Mi, a III. Bélában egy kicsit kilógunk a sorból, sajnos én nem tudok róla, hogy
nálunk kiosztásra kerültek volna a kérdőívek, de ezt hamarosan kiderítem és egyeztetünk ezzel
kapcsolatban. Amúgy az ülés előtt átfutottam a kérdéssort, mivel a kiküldött anyag mellékleteként
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szerepelt a kérdőív is, nekem személy szerint nagyon tetszik, elég részletesnek tűnik, bízom
benne, hogy mi is kitöltjük megfelelő létszámban.
Papp Bálint – Egyeztettünk telefonon a III. Béla titkárságával és azt az információt kaptuk, hogy
az iskola megoldja a nyomtatást és a kitöltést, de rákérdezünk mi is, hogy hol tart a munka és
természetesen segítünk ha kell. Valóban az a célunk, hogy egy komplex anyag legyen a
koncepcióhoz, illetve az áprilisi kerekasztalhoz, amiről majd bővebben is beszélünk.
dr. Sütő Ferenc - Ákos szeretnélek megkérni, hogy a III. Bélában is járd körül, hol tartanak a
kérdőívek kitöltésében!
Gaál Ákos – Természetesen informálódom, illetve akkor a másik két iskolával is beszélek, mert
vélhetően ott végeztek a kitöltésekkel és elhozom feldolgozásra a kitöltött íveket.
dr. Sütő Ferenc – Még az jutott eszembe, hogy a 19-30 éveseket is meg kellene szólítanunk,
ezért Ákos kérlek, a Facebook oldalunkra készítsünk egy hírt ezzel kapcsolatban, nyilván ott az
online kérdőívvel dolgozzunk.
Gaál Ákos – Rendben, készítek róla egy post-ot, remélhetőleg ott is sokan kitöltik.

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

II. Tervezett „I. Szentgotthárdi Ifjúságügyi Kerekasztal” c. program
ismertetése

dr. Sütő Ferenc elnök ismerteti a 2020. április 24-re tervezett programot:
- dr. Sütő Ferenc Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnökének köszöntője
- Rácz Zsófia, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fiatalokért felelős helyettes államtitkár úrhölgy
előadása
- Papp Bálint Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanács alelnökének beszámolója a 2020 tavaszán
elkészült szentgotthárdi Ifjúsági Kutatásról és a „Helyben a jövőd” program ifjúságot érintő
tevékenységeiről
- Erzsébet Ifjúsági Alap meghívott előadója (Vas megyei ifjúsági témában)
- „Az én Szentgotthárdom” - Városunk ifjúsági szemmel (diák előadó)
- Kerekasztal beszélgetés végén 30 percben konzultáció, véleménycsere moderátor vezetésével
- Ebéd (szűk körű, kb.10 fő részvételével) Helyszín: külső helyszínen.
A meghívottak tekintetében gyakorlatilag mindenkire számítunk, aki valamilyen formában
kapcsolatban áll a helyi ifjúsággal (pl. iskolaigazgatók és helyetteseik, DÖK tanárok és tagok,
rendőrség, mentők, rendelőintézet, kulturális intézményvezetők, cégvezetők, EFI, politikai
szereplők és még sokáig sorolhatnám). Diák előadó tekintetében Elizabet téged szeretnénk
felkérni, mivel akkor a Tanács is képviselteti magát még jobban. Vállalnád a felkérést?
Unti Elizabet- Nagyon szívesen vállalnám, sajnos azonban, ahogy korábban említettem, a III.
Béla mellett Győrbe is járok iskolába és ott még nem tudom az elfoglaltságaimat, amennyiben nem
kell iskolába mennem, természetesen nagyon szívesen vállalom.
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Gaál Ákos – Én azt javaslom, hogy készüljünk fel egy másik előadóra is aztán, ha úgy adódik akár
ketten is beszélhettek. Kit tudnátok esetleg javasolni, aki szeret szerepelni és megfelelő kiállással
rendelkezik, valamint szívesen beszélne városunkról.
Keller Lili – Én a gimnáziumból Kelemen Dávidot javasolnám, gyakran szerepel, illetve tudom,
hogy különösen szereti témaként Szentgotthárdot, ha gondoljátok beszélek vele, hogy vállalna-e
ilyen szereplést.
dr. Sütő Ferenc - Ismerem őt, hallottam már szerepelni, szerintem ha elfogadja a felkérésünket
akkor megfelelő választás lehet.
Doncsecz Botond - Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a célotok a kerekasztallal kapcsolatban?
Gaál Ákos - A helyi ifjúsági szereplőket egy asztalhoz ültetni a helyi dolgokról egyeztetni, a
legfontosabb cél a közösen gondolkodás, illetve az, hogy a jövőben hatékonyabban dolgozzanak
együtt a helyi szereplők. Valamint külön öröm számunkra, hogy országos szinten egy ilyen komoly
beosztású személyt, aki az ifjúsági ügyekkel foglalkozik a témában sikerült városunkba meghívni,
ezért külön köszönet Elnök Úrnak, hiszen ő hívta meg helyettes államtitkár Úrhölgyet, aki nagy
örömünkre elfogadta meghívásunkat.
Papp Bálint - Valóban az egyik legfontosabb célunk a rendezvénnyel, hogy hatékonyabban
dolgozzunk együtt, sajnos sok negatív tapasztalattal találkoztam az elmúlt időszakban, ezen
szeretnénk változtatni, hogy közösen tegyünk azért, hogy a szentgotthárdi ifjúság még jobb
helyzetben legyen, illetve szeretnénk őket a jövőben Szentgotthárdon tartani és ezért nagyon
sokat dolgozunk. A kerekasztal egy fontos pillér lehet ennek érdekében, ezért szeretnénk a lehető
legjobban megszervezni.
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

III. 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 2020. évi
ünnepségével kapcsolatos teendők
dr. Sütő Ferenc - immár hagyomány, hogy Szentgotthárd Város Ifjúági Tanácsa az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésen mécsest
helyez el, amellyel tiszteletünket fejezzük ki a hősök előtt. Ha jók az információim, akkor a mi
rendezvényünk is veszélyben van a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán,
tudtok erről valami bővebbet?
Gaál Ákos – Helytállóak az információk, ma már voltak egyeztetések, ami biztos, hogy a
Színházba tervezett program elővigyázatosságból elmarad, egyelőre a külső program nem változik,
de holnap lesz végső döntés, az sem lenne meglepő, ha az is elmaradna a kialakult veszély miatt.
Amint tudok pontosabbat, jelentkezem holnap.

Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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IV. 2020. évi programok átbeszélése
dr. Sütő Ferenc – A tavalyi utolsó ülésünkön, illetve alelnök úrral, valamint a titkár úrral történt
egyeztetések során beszéltünk a tervezett idei programjainkról, kérem alelnök urat, ismertesse az
elhangozottakat!
Papp Bálint – Természetesen ismertetem előzetes terveinket az idei évre vonatkozóan. Az Ifjúsági
Kutatás teszi ki az év első negyedévét, ugyanis január a kérdőív elkészítése, február annak
kitöltése, míg március az eredmények rögzítése és kiértékelése jelentkezik mint feladat. Áprilisban
a már említett Ifjúságügyi Kerekasztalra kerül sor várhatóan, amelynek előkészítő feladatait már a
hetekben megkezdjük. Ezt követi időrendben az E-sport esemény, amit a tavaszi szünetre
próbáltunk meg korábban ütemezni, azonban érdemes felülvizsgálni egy lehetséges új időpont
érdekében. A nyári időszakról előzetesen úgy határoztunk, hogy programot nem tervezünk ide,
mivel csekély érdeklődőre számítanánk. Szeptemberben az Ifjúsági Koncepció, októberben az idős
– fiatal vetélkedő, novemberben a Pályaválasztási Nap, míg decemberben a diákkonferencia
kaphatna helyet az idei naptárban. Ez utóbbin örömmel látnánk Zalaegerszegről érkező
diákcsoportokat. Azt gondolom, hogy ez egy aktív évnek ígérkezik, reméljük minél több minden
megvalósulhat ebből.
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

V. Egyebek
dr. Sütő Ferenc – Szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy a januári testületi ülésen
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2020. évi költségvetését,
amelyben 500.000 Ft pénzügyi keretet biztosít az Ifjúsági Tanács számára. A tervezett kerekasztal
költségeit már ebből az elkülönített pénzügyi alapból szeretnénk finanszírozni, amelynek költsége
előreláthatólag kb. 110.000,- Ft lesz (vendéglátás és előadók ebédje).
Papp Bálint – Korábbi iskolai tanulmányaim során ismerkedtek meg a MAD Stúdió vezetőjével,
akik számos kisfilmet készítenek szerte az országban. Felvenném velük a kapcsolatot, hogy egy
esetleges kisfilmet készítsenek számunkra, megérdeklődném, hogy milyen feltételekkel készítenék
el ezt. Ezzel úgy vélem bemutathatnánk a 2020. évi tevékenységünket is, a kész anyag megfelelő
referencia lenne a Tanács éves munkája bemutatására. Ha lesznek információim, akkor ezeket
majd átbeszéljük a közeljövőben.
Gaál Ákos – Ahogy a programtervben már beszéltünk róla, ismét szeretnénk szervezni egy
úszóversenyt a helyi diákok részére, amelynek a szervezési költségeit (uszoda bérlés +
éremdíjazás) ismételten az ifjúsági keretből szeretnénk fedezni, a korábbi évben is az Ifjúsági
Tanács keretéből finanszíroztuk ezt a népszerű versenyt.
dr. Sütő Ferenc – kérem, hogy amennyiben ezeket a programokat támogatjátok, akkor most
szavazzunk is róla!
Az Ifjúsági Tanács a napirendi pontot 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

Szentgotthárd, 2020. 03 09.

Dr. Sütő Ferenc
elnök
s.k.
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