
             

  
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Iktató szám: 245/3/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-i ülésére 

 
Tárgy:  Módosító indítvány a 245/2022. sz. előterjesztéshez (Pedagógusok 

Demokratikus Szakszervezetének támogatása) 
   
Előterjesztő:    Takács Máriusz önkormányzati képviselő 
     
Készítette:   Takács Máriusz önkormányzati képviselő 
 
Előzetesen tárgyalja:  KOENB 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

november 17-én tárgyalja a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 

2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” tárgyú, 245/2022. számú előterjesztést, 

melyhez az alább ismertetett indokok alapján a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének 

támogatása céljából az alábbi módosító indítványt teszem. 

Komoly problémák vannak az állami fenntartásba vont közoktatással, aminek jelei sajnos itt, 

Ferencvárosban is jól láthatóak. 

A központosított rendszerben történő finanszírozással az oktatásból komoly pénzeket vontak el 

az elmúlt közel egy évtized során. Ennek hatására az épületek állaga romlani kezdett, a 

kiszolgáló infrastruktúra a megfelelő ráfordítás hiányában helyenként használhatatlanra 

amortizálódott – gondoljunk csak kerületünk két tanuszodájára -, a humánerő pedig messzire 

elkerüli ezt a szektort: ezekért a fizetésekért, ilyen környezetbe nem mennek el a fiatalok 

tanítani, sőt, a hivatást is messzire elkerülik, mert esélyt se látnak a javulásra. Aki pedig tanít, 

nem csak a gyenge infrastruktúrával és túlterheltséggel küzd, hanem a megélhetéssel is. 

Az oktatásban dolgozó pedagógusok évek óta kongatják a vészharangot, mostanra pedig már 

kritikusra fordult a helyzet. Egy évtizeden belül annyira kevés tanító és tanár lesz, amennyivel 

már nem fogja tudni az állam működtetni az általános és középiskolai oktatás-nevelést. A 

jelenleg is zajló tanár- és diáktüntetések, pedagógus sztrájkok ennek a politikai-társadalmi 

krízisnek az egyre erősödő jelei. 

Ferencváros több állami fenntartású iskolájában is sztrájkoltak a tanárok, evvel nem csak a 

Kormánynak, de Ferencváros Képviselő-testületének is üzenve. Fontosnak tartom, hogy 

válaszoljon erre az üzenetre a ferencvárosi polgárok képviseletére megválasztott testület és 

nyilvánítsuk ki támogatásunkat ehhez a küzdelemhez, amelyet a ferencvárosi tanárok is vívnak 

gyermekeinkért, unokáinkért. 

Javaslom, támogassuk a tanárok és diákok küzdelmét, nyújtsunk 1 millió forintos 

támogatást a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének az önkormányzat 

költségvetésének általános tartaléka terhére. 

Javaslatom megvalósítása érdekében az alábbi 2 módosító indítványt teszem: 

I. Indítványozom, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22) 

önkormányzati rendelet „Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2022. évi 

kiadásai” megnevezésű 3/D. sz. mellékletében a képviselő-testület hozzon létre új költségvetési 

sort 3933. sorszámmal és „Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete támogatása” 

megnevezéssel, és ezen új költségvetési sorra kerüljön átcsoportosításra 1.000.000,- Ft, azaz 

egymillió forint a költségvetésben szereplő általános tartalék terhére. 



             

II. Az I. számú módosító indítványom elfogadása esetén az alábbi határozati javaslat 

elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-testület részéről: 

Határozati javaslat 

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

hogy 1.000.000.-Ft-tal támogatja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét a szervezet 

alapszabályában megjelölt céljainak megvalósulása céljára az önkormányzat költségvetésében 

szereplő általános tartalék terhére és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére.  

Határidő: döntést követő 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa javaslatomat! 

Budapest, 2022. november 11.  

 

        Takács Máriusz s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 


