
      ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

                 KÖZGYŰLÉSE 
 

 

5. napirendi pont anyaga 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 

a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat  

2014. április 9-i közgyűlésére 

 

 

 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat 2. félévi, a 2014. 

április – 2014 október közötti időszakra szóló munkatervének 

elfogadása 

  

Előterjesztő: Bakos Dóra diákpolgármester 

  

Készítette: Bakos Dóra diákpolgármester 

  

A  közgyűlésre meghívást kap: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlésének tagjai 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Közgyűlés! 

Ahogy azt már láthatták a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat első féléve programokkal 

telve telt el. Szeretnénk, ha ez a következő félévben sem lenne másképp.  

Az első programunk a 2. félévben a ma kezdődő III. Zalaegerszegi Városi Diáknapok. Első 

dolgunk, hogy fél napra jelképesen átvesszük a város irányítását.  A Díszteremben az ünnepi 

közgyűlésen bemutatjuk előterjesztéseinket, valamint átadásra kerülnek ZVDÖK által 

kezdeményezett Ifjúságért díjak, a legkimagaslóbb  ifjúsági munkát végzők: egy felnőtt segítő 

és a egy kortárs fiatal részére. 

Április 10-én kerül megrendezésre a városi sportnap ahol több sportágban különböző 

helyszíneken mérhetik össze a város diákjai tudásukat.  

Április 11-én egy újdonsággal készülünk. 24 órás vetélkedőt rendezünk, a Győri Diadém 

Rendezvényiroda vezényletével a Sportcsarnokban mely során 8 iskola csapata bizonyíthat.   

Immár hagyománnyá vált, hogy részt veszünk Csács városrészben a májusfa kitáncoláson. 

Ennek a tavaszi programnak az Izsák Imre ÁMK biztosítja a helyszínt.  A ZVDÖK fontosnak 

tartja a nyugdíjas klub tagjaival való kapcsolatteremtést, a nemzedékek közötti párbeszéd, a 

kölcsönös segítség és az egymástól való tanulás fontosságát. 

Júniusban rendezzük meg a tanévzáró összejövetelünket.  Az elnökség és az ifjúsági 

szakreferens mellett meghívást kap Balaicz Zoltán alpolgármester úr, a Diák- Sziget Ifjúsági 

Iroda szakmai munkatársai, a ZegZug Ifjúsági Iroda munkatársa, valamit további, a ZVDÖK 

munkáját segítő ifjúsági területekért felelős képviselők és régi ZVDÖK tagok is.  A 

rendezvény folyamán értékeljük a magunk mögött hagyott tanévet. 

Júliusban állandó résztvevői vagyunk a bázakerettyei Izsák tábornak. Az Izsák Imre ÁMK 

pályázati projektje jóvoltából, annak finanszírozásában a ZVDÖK tagjai és a diák-

önkormányzati munka iránt érdeklődő középiskolás fiatalok csapatépítő táborban vehetnek 

részt Bázakerettyén. A képzések mellett a kikapcsolódásra is szorítunk időt.  

Az AquaCityáltal rendezett Jótékonysági napon a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztallal 

közösen veszünk részt.  

Ősszel kerül megrendezésre a diák-önkormányzati képzés. A képzés célja, hogy a város 

diákjai belelássanak a DÖK munkájába, és felkészüljenek az októberi diákparlamentre, 

választásra, illetve a majd megválasztandók jobban ismerjék a leendő feladataikat. 



A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat minden évben, így 2014. év szeptemberében is 

részt vesz a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal PIKNIK rendezvényén a botfai Hüvös 

kastélyban. AZVDÖK  is képviselteti magát a kerekasztal elnökségében. 

A fenti programokat követi az október 10-e környékén zajló diákparlament és választás, 

amelyet elő kell készítenünk. Ez az a fórum, ahol a leköszönő ZVDÖK az egész éves 

munkájáról beszámol. 

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat programjait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata külön – külön költségvetési sorokon finanszírozza. 

Minden erőnkkel arra fogunk törekedni, hogy a kitűzött célokat legjobb erőnk szerint 

teljesítsük az elkövetkezendő időszakban is. 

 

Határozati javaslat: 

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete a ZVDÖK 2014. év októberig szóló 

munkatervét elfogadja. Felkéri Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 

2015. évi költségvetés tervezésekor a továbbiakban is biztosítsa a városi diákönkormányzat 

munkájának, működésének és programjainak támogatását. 

Felelős: Bakos Dóra diákpolgármester 

Határidő: 2014. október 10. 

Zalaegerszeg, 2014.03.22. 

 

                                                       Bakos Dóra s.k. 

         diákpolgármester 

 


