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Tisztelt Közgyűlés!
A magyar gyermekek jövője közös nemzeti ügyünk, hiszen az eljövendő generációk boldogulása
országunk jövőjét határozza meg. Ez olyan tény, amelyben nincs és nem is lehet vita a hazájukat
szerető magyar emberek között. Nemzeti sorskérdés, hogy miként alakul a magyar oktatás jövője,
milyen esélyt, milyen feltételeket biztosítunk gyermekeinknek képességeik, tehetségük
kibontakoztatásához, közös jövőnk építéséhez.
Éppen ezért a magyar pedagógusok segítségkérő jelzését mindennél komolyabban kell venni. 2016.
01. 06-án jelent meg a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levele, amelyben
hosszan sorolják a tanuló gyermekeket sújtó, a tanítókat, tanárokat megnyomorító, tisztességes
oktatást ellehetetlenítő kormányzati intézkedéseket.
Azóta bebizonyosodott, hogy a probléma nem egyedi, hanem épp ellenkezőleg: országos méretű,
közös jövőnket fenyegető jelenségekről van szó. Ezt bizonyítja, hogy támogató iskolák, szülői
közösségek és szakmai szervezetek tömegesen, egy emberként álltak ki a magyar közoktatás jobb
feltételeinek biztosításáért.
Gyermekeink élete, Magyarország jövője a mai oktatáspolitika miatt a tragédia felé halad. A rideg
számok is azt mutatják, hogy gyermekeink mindenben rosszabbul teljesítenek, mint európai társaik.
Ha ez így megy tovább, Magyarország tíz év múlva nem a kiművelt emberfők hazája, hanem a
kontinens olcsó, fillérekért dolgozó segédmunkásainak piaca lesz. Ezt a jövőt egyetlen magyar
hazafi sem kívánhatja!
Mi Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának képviselői nem ilyen sorsot szánunk
gyermekeinknek! Nekünk elsőrendű feladatunk gyermekeink boldogulásának elősegítése,
Magyarország jövőjének biztosítása!
Köszönjük a miskolci Herman Ottó Gimnáziumnak és az őket követő pedagógusoknak, szülőknek,
nagyszülőknek és diákoknak, hogy hitet tesznek Magyarország jövője, a minőségi magyar
közoktatás mellett!
A magyar gyermekek jövője és boldogulása Debrecen város önkormányzata számára is fontos. Az
utolsó utáni pillanatban vagyunk!
2015. február 25-én elfogadásra került Debrecen város 2016. évi költségvetése, amely hosszú távon
stabilitást, kiegyensúlyozottságot és a jövő fejlesztésének biztosítékát ígéri. Az önkormányzatiság
egyik, ha nem a legfontosabb kifejezője a saját oktatási nevelési hálózat megléte, sikeres
működtetése. Debrecen városa mindig is büszke volt iskolavárosi rangjára, történelmi és kulturális
hagyományaira. Ma is jelentős szerepet vállal az oktatáshoz köthető intézmények működtetésében.
Minden feltétel adott ahhoz, hogy Debrecen városa felelősen a gyermekek érdekeit szem előtt tartva
újra saját kezébe vegye a debreceni oktatás irányítását. Változtatni kell a közoktatás feltételein,
változtatni kell a közoktatás mai rendszerén.
Éppen ezért a fentiek értelmében Debrecen városa kérje vissza az iskolák fenntartási jogát. Mindezt
természetesen úgy, hogy a visszaadott iskolákban a magyar polgárok által befizetett adók
bevételeiből biztosítani kell a magas szintű oktatást!
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
Madarasi István önkormányzati képviselő előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 15. pontja alapján
1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy Debrecen város iskolahálózatának fenntartói jogát visszakéri
a magyar államtól.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa Magyarország
Kormányát.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. május 13.

Madarasi István
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