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      Iktató szám: 148/2020. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 10-i ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a nyelvi gátak okozta problémák feloldására 
 
Előterjesztő:  Takács Máriusz, önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
  



            
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ahogy egész Budapesten, Ferencvárosban is sok külföldi él rövidebb-hosszabb ideig és kerül 

kapcsolatba az önkormányzattal, annak intézményeivel. Ennek egyik jól körvonalazható, 

problémákkal küzdő területe a gyermekek bölcsődei és óvodai tartózkodása. 

A Demokraták Frakciója fontosnak tartja ezen problémák kezelését, Szociális és demokrata 

Ferencvárost! című programunkban is nevesítve foglalkozunk az óvodákat és bölcsődéket 

érintő kérdésekkel.  

Számos olyan ismétlődő, előre látható helyzet van, amikor fontos lenne a pontos és tényszerű 

kommunikáció, nem elegendő az, hogy a magyar közoktatásból hozott konyhanyelven 

kommunikálnak az intézmények: beiratkozáskor, az év eleji szülői értekezleteken, 

betegségeknél és orvosi vizsgálatok kapcsán, hivatalos ügyek intézéskor (szakszolgálat, 

szakértői bizottság, SNI, fogyatékosság), gyermekvédelmi helyzetben. Arról nem is beszélve, 

hogy a számunkra tradicionálisan ismert intézményi és társadalmi működést is kommunikálni 

kellene, mert nincs mindenhol a világon tisztasági csomag, napos, csoportpénz, stb.  

Javaslom, hogy a Humánszolgáltatási Iroda mérje fel az önkormányzatnál és intézményeinél 

jelentkező fordítási igényeket vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezen igények 

kielégítésére a Hivatal tolmácsokat alkalmazzon .  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa javaslatomat! 

Budapest, 2020. augusztus 27. 

Takács Máriusz s .k. 

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 

 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

felkéri a Polgármester Asszonyt, készíttessen a Humánszolgáltatási Irodával fordítási 

igényfelmérést az önkormányzatnál és intézményeinél, és vizsgálja meg annak 

lehetőségét, hogy ezen igények kielégítésére a Hivatal tolmácsokat alkalmazzon. 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


