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P R E A M B U L U M  
 

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén 

működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi diákönkormányzatok által 

megalakított Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat szervezeti felépítését, működési 

és választási rendjét szabályozza. 
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I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. A szervezet megnevezése: Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat. 

II.  

A ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

CÉLJA ÉS FELADATA 

II. 1. A városban működő általános és középiskolák, kollégiumok közötti 

információáramlás elősegítése, a diákok és DÖK segítő tanárok tájékoztatása az őket 

érintő ügyekről. 

II. 2. Az általános és középiskolai tanulók városi szintű érdekképviselete, a diákjogi 

problémák városi szinten történő kezelése. A tanulók jogainak, kötelességeinek 

megismertetése, érvényesülésének elősegítése. 

II. 3. A közéletre, a diákközéletre felkészítő képzések, tréningek szervezése diákvezetők 

számára. Egyéb képzések, tréningek, konferenciák, előadások, versenyek szervezése. 

II. 4. Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok szakmai munkájának az elősegítése, 

az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok közötti kapcsolatok koordinálása. 

II. 5. Városi szintű szabadidős- és kulturális programok, táborok tervezése, szervezése, 

megvalósítása. 

II. 6. Megyei, regionális és országos szintű kapcsolatok, tapasztalatcserék 

kezdeményezése, kiterjesztése, koordinálása. 

II. 7. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok, tapasztalatcserék, diákcsere 

programok kezdeményezése, kiterjesztése, koordinálása saját kezdeményezésben és 

másokhoz való csatlakozás formájában is. 

II. 8. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat céljai érvényesülését elősegítő 

diáknyilvánosság biztosítása. /diákújság, rádió, tv, honlap, plakát, prospektus, iskolai 

hirdetmények, DÖK falak, hírlevél/. 
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II. 9. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat céljai megvalósulását elősegítő 

támogatók, szponzorok keresése, pályázati források felkutatása. A Zalaegerszegi Városi 

Diákönkormányzat gazdasági ügyeinek intézése. 

II. 10. A diákok városi szintű közösségi életének koordinálása, elősegítése. 

II. 11. Városi szintű közösségi hely, diákklub működtetése. 

II. 12. A város oktatási intézményei, az ott tanuló diákok közötti jó kapcsolat 

elősegítése. 

II. 13. Kapcsolatok teremtése, kiterjesztése, koordinálása más városi 

diákönkormányzatokkal. 

II. 14. Egészségvédelmi, kortárssegítő programok megvalósítása, koordinálása és 

önkéntes munka kezdeményezése. 

II. 15. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi irányelvek szem előtt tartása. 

II. 16. Az intézményi házirendek éves felülvizsgálata, javaslattétel az esetleges 

változtatásokra. 
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III.  

A ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

TAGJAI, TISZTSÉGVISELŐI 

III. 1. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat felépítése 

III. 1. 1. Diákpolgármester 

III. 1. 2. Diák-alpolgármesterek: 2 fő, 1 fő általános iskolás, 1 fő középiskolás 

tanuló. 

III. 1. 3. Jegyzőkönyv-vezető 

III. 1. 4. Képviselőtestület: 11 fős, a tisztségviselőkkel együtt. 

III. 2. Városi Diákparlament 

III. 2. 1 A Városi Diákparlament tagjai: a városban működő általános és 

középiskolák, középiskolai kollégiumok diákönkormányzatainak 2-2 delegáltja, 

valamint a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat 11 képviselőjéből alakult 

testület. 

III. 2. 2. A Városi Diákparlament Bizottságokat állít fel: 

III. 2. 2. 1. Érdekképviseleti és Diákjogi Bizottság 

III. 2. 2. 2. Kulturális, Programszervező és Képzési Bizottság 

III. 2. 2. 3. Marketing Bizottság 

III. 2. 2. 4. Gazdasági és Pályázati Bizottság 

III. 2. 2. 5. A Bizottságoknak tagjai a Diákparlament delegáltjai közül 

kerülnek ki 

III. 2. 2. 6. A Bizottságok elnökeit a Városi Diákönkormányzat 

Képviselőtestületének tagjai közül választják. 
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IV.  

A ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 

IV. 1. Tisztségviselők, képviselőtestület választásának rendje 

IV. 1. 1. Diákpolgármester választása 

IV. 1. 1. 1. A diákpolgármestert a Zalaegerszegi Városi Diákparlament 

választja meg, egy éves időtartamra. 

IV. 1. 1. 2. A diákpolgármester tisztségre a Zalaegerszegi Városi 

Diákparlament tagjai önkéntesen jelentkezhetnek. 

IV. 1. 1. 3. A titkos, urnás, egyszerű többségen alapuló választás során a 

diákpolgármester-jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz a 

diákpolgármester. 

IV. 1. 2. Alpolgármesterek választása 

IV. 1. 2. 1. A diák-alpolgármestert a Zalaegerszegi Városi Diákparlament 

választja meg, egy éves időtartamra. 

IV. 1. 2. 2. A titkos, urnás, egyszerű többségen alapuló választás során a 

képviselőjelöltek közül a legtöbb szavazatot kapó középiskolás lesz a 

középiskolás alpolgármester, a legtöbb szavazatot kapó általános iskolás 

pedig az általános iskolás alpolgármester. Ha a diákpolgármester kapja a 

legtöbb szavazatot a képviselőjelöltek közül, akkor abban az esetben, ha 

a középiskolásokat képviseli, automatikusan a második legtöbb 

szavazatot kapó középiskolás lesz a középiskolás alpolgármester. Ha a 

diákpolgármester kapja a legtöbb szavazatot a képviselőjelöltek közül, és 

az általános iskolásokat képviseli, automatikusan a második legtöbb 

szavazatot kapó általános iskolás lesz az általános iskolás alpolgármester. 

IV. 1. 3. A jegyzőkönyvvezető választása 

IV. 1. 3. 1. A jegyzőkönyvvezetőt (jegyzőt) a Zalaegerszegi Városi 

Diákönkormányzat újonnan megválasztott 11 fős testülete választja meg 

bizalmi kapcsolat alapján. 
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IV. 1. 3. 2. A jegyzőkönyvvezető mandátuma egy évre szól. 

IV. 1. 3. 3. A jegyzőkönyvvezetőnek szavazati joga nincs, csak javaslatot 

tehet a képviselőtestület felé. 

IV. 1. 4. Képviselőtestület választása 

IV. 1. 4.1. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat képviselőtestületét 

a Zalaegerszegi Városi Diákparlament választja meg, egy éves 

időtartamra. 

IV. 1. 4. 2. A képviselőjelöltségre a Zalaegerszegi Városi Diákparlament 

tagjai önkéntesen jelentkezhetnek. 

IV. 1. 4. 3. A titkos, urnás, egyszerű többségű választás során a 

képviselőtestület tagja lesz a diákpolgármester, a két alpolgármester, 

valamint a rajtuk kívül 8 legtöbb szavazatot kapó képviselőjelölt. 

IV. 2. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat tagjainak kötelezettségei 

IV. 2. 1. A diákpolgármester feladatai 

a) Megbeszélések koordinálása. 

b) Közvetlen kapcsolattartás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

önkormányzatával, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal, az 

ifjúsági referenssel, a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztallal, valamint 

ifjúsági irodákkal, civil szervezetekkel.  

c) A képviselőtestület döntéseinek előkészítése, a döntések 

végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése. 

d) Képviselni a testületet a rendezvényeken. 

IV. 2. 2. A diák-alpolgármester(ek) feladatai 

a) Fő kötelezettsége(ik) a városvezetőséggel való kapcsolattartás, valamint 

az általános- és középiskolai diákönkormányzatok vezetővel. 

b) Diákpolgármester munkájának elősegítése, helyettesítése. Helyettesítés 

során kizárólag a diákpolgármester által kiadott feladatokat láthatja el. 

c) Részt vesz a feladatok előkészítésében; a döntések végrehajtását 

figyelemmel kíséri, illetve bonyolítja.  
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IV. 2. 3. A jegyzőkönyvvezető feladatai 

a) A megbeszélések figyelemmel kísérése, azokról pontos 

jegyzőkönyvek készítése, nyilvánosságra hozatala, legkésőbb a 

megbeszélést követő hét végéig.  

b) A jegyzőkönyveket kinyomtatva, a diákpolgármester, diák-

alpolgármesterek aláírásával megőrizni köteles.  

c) A jegyzőkönyvek továbbítása az ifjúsági referensnek. 

d) Negyedéves jelenléti statisztikák készítése. 

IV. 2. 4. A képviselők feladatai 

a) A diákpolgármester, diák-alpolgármester(ek) által kiadott 

feladatok határidőn belüli végrehajtása. 

b) A rendezvényekről értékelő, illetve fotódokumentáció készítése.  

c) A hivatalos weblap és Facebook oldal folyamatos frissítése, 

karbantartása. E feladat elvégzése a mindenkori általános- és 

középiskolai diák-alpolgármesterek kötelezettségeihez tartoznak.  

IV. 3. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testületeinek működési rendje 

IV. 3. 1. A Városi Diákparlament félévente egyszer ülésezik. A testület 

határozat- és működőképességéhez a delegáltak 50%-ának + 1 főnek a jelenléte 

szükséges. A Városi Diákparlamentet a diákpolgármester hívja össze. 

IV. 3. 1. 1. A Városi Diákparlament munkálatai során a 

diákpolgármester, alpolgármesterek, képviselők beszámolnak féléves 

tevékenységükről. 

IV. 3. 2. A Városi Diákönkormányzat képviselőtestülete hetente ülésezik. A 

testület határozat- és működőképességéhez a képviselők 50%-ának + 1 főnek a 

jelenléte szükséges. A képviselőtestület ülését a diákpolgármester hívja össze. 

IV. 3. 3. A bizottságok feladattól függően, ad hoc módon üléseznek. A 

bizottságok határozat- és működőképességéhez a tagok 50%-ának + 1 főnek a 

jelenléte szükséges. 
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IV. 3. 4. A testületek határozataikat egyszerű többséggel, a jelenlévők 50%-ának 

+ 1 főnek a szavazatával hozzák. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat 

képviselőtestülete saját jog- és hatáskörében meghatározhatja azokat az eseteket, 

amikor ennél szigorúbb szabályozás szükséges. 

IV. 3. 5. A képviselőtestületi mandátum megszűnik 

IV.  3.  5. 1. A mandátum idejének leteltével, illetve lemondással. 

IV. 3. 5. 2. A negyedéves ellenőrzések során, abban az esetben, ha a 

képviselő több mint 50%-ot hiányzott a megbeszélésekről, szavazás által 

megfosztható mandátumától. Helyére a választás során a második 

legtöbb szavazatot elnyerő jelölt számára a vezetőség felajánlja a posztot. 
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V.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

V. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat esetleges módosításait a Városi 

Diákparlament jóváhagyásával a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat 

képviselőtestülete végzi. 

V. 2. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

2013. október 11-én lép életbe. 

 

 

Zalaegerszeg, 2013.október 11. 

 

 

 

  ...............................................  

    Büki Bettina 

  Diákpolgármester 

 

 

 

 

  ......................................................   ...................................................  

  Tóth Géza Ervin  Juhász Előd János 

  Középiskolai  Általános iskolai 

  Diák-alpolgármester Diák-alpolgármester 

 

 

 

 

  ...............................................  

   Bertók Fanni 

  Jegyzőkönyvvezető 

 


