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Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlésének tagjai

Tisztelt Közgyűlés!
Zalaegerszegen más városokhoz hasonlóan számtalan területen értékelik a kimagasló
teljesítményt. Legyen az különböző szakterületek képviselője, a városért kiemelkedően
tevékenykedő, vagy jó hírét öregbítő személy, szervezet. Díjazzák a sportolók, a jó tanulók elért
eredményeit, a művészetek, a kultúra képviselőit, van, ahol még a turizmusnak is van elismerő
emlékplakettje. Zalaegerszegen a legkiválóbbak például díszpolgári kitűntetést, vagy
Zalaegerszegért díjat kaphatnak, de van pro urbe és a kultúra mecénása díj is.
A mi életünkhöz, azok az emberek állnak közelebb, akik az ifjúsági ügyeket segítik, de róluk, az
ő erőfeszítéseikről sajnos nem sokat tud a nyilvánosság. Pedig nem könnyű a dolguk - legyen szó
akár a háttérben szüntelen munkálkodó felnőtt segítőről, vagy a diákokért dolgozó kortárs
fiatalról - hiszen az ifjúsági munkaterület nagy része máig szabályozatlan, ezért nagyon
személyfüggő a hozzáállás az ifjúsági munkához, változó és gyakran bizonytalan a
támogatottsága és a finanszírozása is. Sokan elkötelezetten, önkéntesen is vállalnak feladatokat,
végül aztán vagy lesz erejük és idejük megvalósítani, vagy nem és – nem mellékesen – gyakran
passzivitás is hátráltatja őket. Pedig az ifjúsági feladatok igazán sokrétűek, elég csak néhányat
megemlíteni ezek közül: közéletiségre nevelés, egészséges életmód tudatosítása, prevenciós
programok, bűnmegelőzés, az ifjúság kulturális, sport és szórakozási igényeinek kielégítése.
Előterjesztésemmel arra szeretnék javaslatot tenni, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlése alapítson „Ifjúságért” díjat. Nem gondolok forrásigényes dologra: legyen az egy szép
emlékplakett, amelynek adományozása során a tevékenység elismerése, a megbecsülés
tudatosítása a fontos.
Javaslom, hogy a díjat minden évben kapja meg egy, az ifjúsági ügyek területén a fiatalokért már
régóta elkötelezetten dolgozó felnőtt segítő és párhuzamosan egy kiváló ifjúsági közéleti munkát
végző kortárs diák (tanulmányi eredménytől függetlenül), fiatal is a Zalaegerszegi Városi
Diáknapok, vagy a Városnapi rendezvények alkalmával. A díjra jelölést a Zalaegerszegi Városi
Diákönkormányzat tagjai és Zalaegerszeg MJV Önkormányzata ifjúsági szakterületért felelős
bizottsága tagjai tegyék meg, majd titkos szavazással döntsenek a legtöbb szavazatot kapott és
így a díjakra jogosult felnőtt és diák személyéről.
Határozati javaslat:
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete javaslatot tesz Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése felé „Ifjúságért” díjak alapítására. A díjakat javasolja minden évben a legjobb
felnőtt ifjúsági munkát végző személy és a legkimagaslóbb ifjúsági munkát végző kortárs diák
részére odaítélni a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat tagjai és Zalaegerszeg MJV
Önkormányzata ifjúsági szakterületért felelős bizottsága tagjai jelölése és szavazatai alapján. A
díjátadás időpontjának a testület a városi diáknapok rendezvényeit, annak esetleges elmaradása
esetére a Város Napja ünnepét javasolja.
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