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A ieten polgáľi kezdeménye zés täĺgya a 09-1ľ16/2015. iktsz. véteménykéľésére ado1 1ál1z. /)ný|atkozat

1aíaĺrĺs.'gyđ;tcg megkiláés. " Ěétül.đ óvodákba iáĺtći.gyerĺrekek szĺilői közösségétĄ valamint

i.ĺ*og'toi aiáĺĺĺsot'ďőteľiesztése. I

Gergye
Dr. Geĺgye,\ttila tislýéd

6/s

^ 
og-t.76/2015. iktsz. véleményk&ésre.a đvil kezđeméĺyezés által megfogatmazott Nyilatkozatot nlad a 13

óvodábaa atáírásu}lkal tź,ĺĺrrogattźl< a sztilők.
A NyilatkozLt szövege a következói
Aluŕírcu szüIők, ovőaas gyemekeink édekeinek vé;delmébeń nem fogadjuk et az ővodák teruezett összevonását

Józsefuáĺosban,
hldokaink a következők

1. Az óvodák jelentegi müködés.ét jónaktaĺtjuk, amit gyermęk9in!< ővőnőik.és.guld9.zóik!ĺán! szerctete, valamint látható

. fejlődęsük is alaiamłszt-Úôi- iip"šłiiitĺ ńoőy " 
jetenleg önálló, fĺtggeťen óvodai vezetés kiváIó szakmai

színvonalon biztosítia a nevelést.
2, Az ővodál< assiď,ionásáva! Iehetőség nyÍlik munkahelyek és épütetek m.egszüntetésérc, ami gyermekeink

kedvezőtleneĺa ellátását jelentené. n dďĺgoi,žoi rctszám mégönésérc ney kantyn\o99nc,!áL
g. 

.i;iš-i,-,ühtukbei 
az ósszevont ovodđk lecsötĺkentett vézetői áltománu'a a terhelés 1njalt folyam9tosan'.cseÉlődik,. .;;áiň;řiaiđáiłx,t 
pep:téĺenex megfelelő moaon ellátni, amelyńek uégs6 sorcn 9 wľneľe!, ,::1lę:: jfllg1L.

4. Az óvodák Össze,ő,a{^ ái ĺ" jęteňtené, nogy ez vegei v9ně a.szĺjtői munkakôzössécPľ^ź: ,: ó:^ť:i."!ľJy::y,k
oviimöIcsöző esyíjttmúRödésénel<, mivei_ď.valódi.di5ntéshozó, cslicsvezető nem képes a kerijłet közel 16a0

Y*;š;á*ř';ň;i,Ikapcs1lątotíaltani. rž enevetíti, a szęmétyteten btjrokntikus rcnd alkalmazását.

5. 
"i;;ě;-;;.äioi".,la""łe" is taltalmazza, nígi ;penzugýi ľlatasa hem ismerť. MiýeI gazdasági, ne:velési táĺsadalmi

hatástanutmäny ne-mĺie,š,alt; ńág nń ĺ;śali&a nőigy milyen !<av9.tke1ménľ.9kket.jjr 
az egye.1ités' . .

^ a. ni ovóaar saját pe,aai,gógaí proěraúai a iag6voáav9i'epx-cs1| véteményezik maid; annak elkésżÍtését és aláílását
ui,' . a csÚcsvezető ,egii..E;,,e, gáo,í,aľ" 

"-šáiaioś 
helyi neve!és lehetőségét,.melyeke! pe;dig az óu.odäk.éuek.alaft, é;i;űi ű äš ňi,^ĺtófték. Azźwén í,egleíďs szeméíyisége piedig éppéi a kon wermelĺI<olban aläkul ki, ezéĺt az

óvodai nevelés minősége hĺtitíkus.
ui,-iš,"iäĺiěii,ł š;;ěI,RB;i éš..iěnet választópolgálol<ként rugaszkodunk ahhoz, hogy az óvodáklt y vo1li!< 9ssze
Budapest Vĺl. remíeĺéiěi, ia,,m nusuial,_-áža.áĺ jul",legi 

_,úködési 
rndjük .Y,!!,t,.tovább dolgozni. Felkéiťjk

Józsefuárcs képviselő testijtetét, hogy az.összevonáslól kés]ltjön szakértők áĺtat késútett hatástanulmány. Az lvodai
;;téż;;;yhá:tě;á;t.iěišpiíě;Z,ařä, aňí"^aíwáĺ, łi o,oaipđa,őos*ĺ szakma, és a szülői szeruezetek konszenzusának

megfele!ően sztjlessenek döntések."

11 óvoda esetében szülői bunkaközössęi tagok ts aJźúnjůł.a Nyilattozato
o.#; i1i5mr.u őuodíbz já,tő gyďek"szrilőjďcsal,Ádja k.bzvetleĺĺtil is kifcjezte egyet nem éľtését az ővoda-

*.".o1oa' ,ę*Ę.t6"a.Ez-.eĺta.."-á* zg;6 ú,frogzrtć, 
,aláfuőis 

eg5retéľt a Nyilatkrczattal

K.,iiit hqgy a SZUĹćBĹ a NEVELóK és a tÉpvlsnrónĺK közösen, megegyezésen alapuló döntés&et

jnozzasakaz óvodfinkóll 'l l
Kqnstruktív paľtnerđ akaÍ.unk lenni a saját képviselóinlnet eén' a -^,{fog,Jn"zott 

javaślatrói részletes

állásponto."y";*"ta,, és aiöv6ben is tésztíeszüJk a döntések elókészítésébenl

'.'
Szolnoki ialm^Ttinde 0"k.í-'1085 Budapest,József ktt. ó5...III. ern. 11) agi^y+a sztilői csopoľtnĄ amely

a Budapest 11ltr. keĺ. Józsefuátos ľ"lgÁrm.stai Iłi. vatał' vonatkozásában polgáti kezđeményezést iĺdított

(8ketoĄ. A sztilői közösĘ Ęakent š3gb1zt^a Geľgye 9qy""Ś kodíl :ry.tyu, dt. Ger'8Jre Áttila.Sáĺdor

tlgy'ca -.1065 Budapest, Revay \oz 4.1/2| sz;á,m"latđ^ügy"éá;q hogy:9*::^*ő.k*, iďentse be a NÁIH.nál az

^ťłii"-gy1,esĺ 
,\ beiäenté s zois.o+.z+én megtöľtént Gergyó356 54719985622994.ľ 'tr,7 szőaoĺ. 

aI3 ił,

Szolnoki Pálma Tünde a szĹilői kózösség képviseletébą az a?áirt' ívek más9lag példányait .(Ęya!;+z'łe
tiĺnogatoĺ ,Já.śĺáts) éľlĺezteti jet.en kaeleđĺnel együtt 2 polgármesteri HivatalnĄ ."ig letét}e helyezí etjáĺó

ngyuédĺéIaz&keztetést köveiően. * iaľí4A'. ęlc.
.zolľ]' vąw o^, p"al"

KEüĘ hogy a tisztelt Poigármesteri Hivatal da11éseir.ó! válxzakőI mind a sztilói csoportot (E-mail

8keĺovik@gĺnail.com); minđ a Geľgye Ügyvéď kodát (Ęintéző: &. Getgye'áttila Sánjo1 igy"é.d - 10ó5

Bud"pesf.írévay káz 4. L/2. ,""ao; ťí. O6-t45+żgŁ1; E.maiĹ gerg]ré@benkeofficelhu) szÍvestedjen

tájékoztauil
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dr. Gerg
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/ÍJgyvédi Iroda
Attiĺá sándor Ügyvéd

íduu"'t, Révay kóz 4. (t|2)
zsą.zg.zt ; Fax:' (061) 334.2o-2o
áś;áin. ą al e74aą-a.42

đvilkezđeményezés


