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Tisztelt Közgyűlés! 

 
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat céljai között szerepel egy olyan fórum, diákfórum 

létrehozása, melyen az általános, középiskolás és felsőoktatásban tanuló diákok elmondhatják 

véleményüket, javaslataikat a Város vezetőségének.  

 

A Városban jól működik a közmeghallgatás, ahol többségében a felnőtt lakosság keresi fel a 

Közgyűlést, a városvezetést kérdéseivel, javaslataival.  

A tavalyi év folyamán Tata Város Önkormányzata új ötletként Diák Közmeghallgatást 

szervezett. Javaslom, hogy hasonló formában Zalaegerszegen is kezdeményezzünk Diák 

közmeghallgatást! 

A program célja, hogy a diákok tisztában legyenek jogaikkal, kötelezettségeikkel, 

elmondhassák az őket érintő városi ügyekről alkotott véleményüket, illetve tapasztalatot 

szerezzenek.  

A diák-közmeghallgatáson a zalaegerszegi székhellyel működő oktatási intézmények diákjai, 

és a Zalaegerszegen állandó lakhellyel rendelkező (esetleg más városban tanuló) diákok 

vehetnének részt, akik nappali rendszerű oktatási formában tanulnak. 

Meghirdetése a hagyományos közmeghallgatáséhoz hasonlóan működhetne, azzal a 

különbséggel, hogy a városban működő Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat és a 

Hallgatói Önkormányzatok közvetlenül is megszólítanák a diákokat, ösztönözve őket a 

részvételre. 

A diák-közmeghallgatáson részt vesznek a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat tagjai és 

az intézményi diákönkormányzatok képviselői is, akik közvetlenül válaszolnak a saját 

működésüket érintő kérdésekre. 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

I. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete még a 2011-12-es évi ciklus során 

megszervezi a Zalaegerszegi Diák Közmeghallgatást, amelyen részt vehetnek a 

zalaegerszegi székhellyel működő oktatási intézmények diákjai, és a Zalaegerszegen 

állandó lakhellyel rendelkező (más városban tanuló) diákok, akik nappali rendszerű 

oktatási formában tanulnak. 

       Felelős: Ónya Henrietta diákpolgármester, Tóth Géza jegyző 

       Határidő: 2012. október 15. 

 

II. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete javasolja Zalaegerszeg MJV 

Közgyűlésének, hogy a Diák közmeghallgatásra városi képviseletet biztosítson. 

       Felelős: Ónya Henrietta diákpolgármester, Tóth Géza jegyző 

       Határidő: 2012. október 15. 

 

Zalaegerszeg, 2012. április 2. 

Tóth Géza 

ZVDÖK  jegyző 

        



                                                                                                 


