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A közgyűlésre meghívást kap:

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlésének tagjai

Tisztelt Közgyűlés!
A Zrínyi Miklós Gimnázium ma Magyarország 4. legjobb középiskolája, a vidékiek között
pedig a legjobb. Az iskolámba járó diákokat a legnagyobb „kockáknak” tartják városunkban,
mivel sokak számára nem „trendi” jól teljesíteni a tanórákon. Viszont az is köztudott, hogy
nem csupán nálunk vannak jó tanulók, más zalaegerszegi iskolákban is érnek el kitűnő
eredményeket. Azt gondolom, hogy a zalaegerszegi iskolák kitűnői megérdemelnének egy
olyan kártyát, amely felmutatásával városunkban számos helyen kedvezményt élveznének.
A tervek szerint ez a projekt csak középiskolás diákokra vonatkozna. Lebonyolítása úgy
zajlana, hogy a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat a tanév végén felvenné a kapcsolatot
minden középiskolával és lekérnénk tőlük kitűnő tanulóiknak a nevét és elérhetőségüket,
valamint adataikat. A diákokat pedig értesítenénk róla, hogy jogosultak ennek a kártyának a
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munkaszervezeténél, a Polgármesteri Hivatalban. A kártyán feltüntetésre kerülnének az adott
diák adatai, valamit azoknak a szolgáltatóknak a neve, elérhetősége, ahol ezt a kártyát fel
lehet használni. A projekt érdekében létre kell hozni egy adatbázist, amelyben számon
tartanánk azon diákok nevét és adatait, akik jogosultak e kártya használatára, így szeretnénk
elkerülni az esetlegesen felmerülő jogosulatlan használatot. Ezt a projektet reklámozni
szeretnénk plakátokkal a városon belül, hogy minél több diák tudomására jusson ez a
lehetőség
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ambicionálja

őket
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A kártya által nyújtott kedvezményeket egy évig élvezhetik városunk kitűnő tanulói. A kártya
az előkészítési munkálatok miatt legkorábban 2015. év nyarától kerülhet bevezetésre.
A kártya az alábbi helyeken lehetne felhasználható: (ez a kör valószínűleg még bővülni fog.)
- AquaCity
- Thermál fürdő
- Belgian Beer Cafe
- Betti Cukrászda

Városunkban közel 7000 középfokú oktatásban tanuló diák van, ebből csupán körülbelül 100150 diák kitűnő. Ezzel a kártyával azonban lehetséges, hogy akár még növekedni is tudna ez a

szám és évekre húzó erőt jelentene a jövőre tudatosan készülő, törekvőbb fiatalok körében.
Határozati javaslat:
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete javaslatot tesz Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése felé, hogy segítse ennek a kártyának a megvalósítását, mert úgy gondoljuk,
hogy ezt kitűnő diáktársaink megérdemlik.
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