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Tisztelt Közgyűlés!  

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat elnöksége 12 tagból áll. A polgármesternek, a két 

alpolgármesternek, a nyolc képviselőnek egyenlő szavazati joga van. A jegyzőnek 

véleményezési joga van.Mi 12-en alkotunk egy egészet, segítjük egymást, és együtt végezzük 

el a feladatainkat. A szervező munkából és a programokra vonatkozó tervek előkészítéséből 

mindenki egyaránt kiveszi a részét, hiszen az érdek közös, és a megvalósítás sokkal 

gördülékenyebb és egyszerűbb, ha összedolgozunk, de munkánk sikerében hatalmas szerepe 

van a sok támogatásnak, amelyeket az ifjúsági szakterületért felelős szervezettől, személytől 

kapunk. 

A fő feladat a városi diákság érdekeinek képviselete és közös programok biztosítása. Ezért 

szoros kapcsolatrendszernek kell működnie a ZVDÖK, az intézmények diákönkormányzatai 

és a DÖK-ök munkáját segítő pedagógusok között. Ezt erősítendő a ZVDÖK felkereső 

ifjúsági munkát tervez az iskolákban, de ez egy másik, a Juhász Előd által készített 

előterjesztésben kerül részletezésre. 

A Diák-sziget Ifjúsági Iroda biztosít bérmentes helyszínt üléseinknek, valamint segítsége 

révén van lehetőségünk pályázatok elnyerésére. Tavaly egy ilyen lehetőség által volt részünk 

egy fantasztikus téli táborban való részvételen.  

Az Önkormányzat segítségével tudjuk a közösen megálmodott programokat megvalósítani. 

Önálló költségvetési soron biztosítanak számunkra 1 millió forintot, valamint az áprilisban 

megrendezésre kerülő Diáknapokra szintén ugyanennyi összeg áll rendelkezésünkre. Az ősz 

elején megrendezésre kerülő diák-önkormányzati képzéseket pedig az „ifjúsági tanfolyamok, 

képzések” önkormányzati költségvetési sorról finanszírozzák. Ezen felül még szintén 

támogatásunkra szolgál az „ifjúsági rendezvények” költségvetési sor. Az anyagi támogatáson 

kívül is hatalmas segítséget kapunk tőlünk. Az ifjúsági szakterületért felelős alpolgármester úr 

nem hiányzik egy programunkról sem, valamint az önkormányzati ifjúsági szakreferense 

mindenben segíti a munkákat. Állandó tagja üléseinknek és programjaiknak egyaránt.  

A Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztallal is állandó kapcsolatban vagyunk. Mi is képviseltetjük 

magunkat az elnökségben. Kölcsönösen részt veszünk a másik szervezet által rendezett 

programokon. Ilyen pl. a minden évben megrendezésre kerülő a Zalaegerszegi Ifjúsági 

Kerekasztal PIKNIK, a Főiskolás Fesztivál sport és főzőverseny programjai. Jó a kapcsolat a 

Zalaegerszegi Főiskolások Egyesületével és a Karrieriroda és Diákcentrum vezetőjével is. 



A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület keretein belül működő szervezetek munkatársaira 

is mindig számíthatunk. A ZegZug Ifjúsági Iroda ad évek óta helyszínt ad Titkos-Mikulás 

nevű programunknak.  

Februárban Zalaegerszegen is megnyílt az Új Nemzedék Kontaktpont Iroda.  Céljuk a fiatalok 

segítése számos téren. Kölcsönösen felvettük egymással a kapcsolatot.  

Zalaegerszegről kilépve kapcsolatunk van több más városi diákönkormányzattal. Közülük a 

kőbányaiakat egy pályázati forrás segítségével meg is látogattuk 2013. év tavaszán. A 

ZVDÖK a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztallal közösen az elsők között lett az országos 

szintű ernyőszervezet, a Nemzeti Ifjúsági Tanács tagja. A NIT éppen ma délután és éppen itt 

tartja ülését! 

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat tagjai az elmúlt évek során több alkalommal is 

szerepeltek a helyi médiában. Számos programunkat megemlíthetném, melyek megjelentek a 

helyi lapokban, melyekről láthattunk riportot a Zalaegerszegi Televízióban, vagy melyekről 

már hetekkel előre értesülhettünk a rádióból. A Stúdió rádió Desszert című műsorában nem 

csak a diákönkormányzat életéről, hanem közéleti témákról is beszélhettünk.  

Ezen alkalmak során bemutatásra kerültek a ZVDÖK által szervezett programok. Városi 

szintű ismeretségre tehettünk szert, rendezvényeink népszerűbbek lettek. Ezúton szeretnénk 

megköszönni minden meghívást és segítséget. 

Mi mind azért vagyunk tagjai a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzatnak, mert valami jót, 

szépet és maradandót szeretnénk alkotni a diákság és a város életében. Önkéntesek vagyunk, 

semmi kézzelfogható dolgot nem kapunk a munkánkért, de az itt szövődött barátságok, 

ismeretségek, az itt elért sikerek és a kivívott elismerés mindennél többet ér. 

Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el. 

Határozati javaslat: 

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete a diák-polgármesteri beszámolót a 

ZVDÖK kapcsolatairól elfogadja.  

Felelős: Bakos Dóra diákpolgármester 

Határidő: 2014. április 9. 



Zalaegerszeg, 2014.03.22. 

  

           Takács Nikolett s.k.              Bakos Dóra s.k.  

középiskolai diák-alpolgármester                                     diákpolgármester 

 


