Előterjesztés
Elhunyt Tóth Teréz Bicske Város Önkormányzata saját
halottjává nyilvánításáról
1. előterjesztés száma: 48/2021.
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: határozati javaslat
5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: 6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Tisztelt Képviselő-testület!
Szomorú hír tette aktuálissá ezt az előterjesztést, ami most előttünk van. Tóth Teréz, a József
Attila utcai óvoda egykori óvodavezetője 2021. október 28-án elhunyt.
Teri néni óvónői pályafutását 1952-ben kezdte meg Dégen. 1961-től Bicskén, a József Attila
utcai óvoda vezetőjeként dolgozott. 1990-ben címzetes óvodavezetőként ment nyugdíjba.
Sok-sok kisgyermek gondozásán, nevelésén túl, számos fiatal óvónő pályakezdését segítette.
Pedagógusi munkája mellett Bicske város közéletébe is aktívan bekapcsolódott. Munkájáért
többször
kapott
elismerést.
Nyugdíjasként
még
évekig
óvónő
volt.
Nyugdíjas éveiben is figyelemmel kísérte a város életét, rendezvényekre járt. Szerette és nagyra
tartotta a Nagy Károly Városi Könyvtár által szervezett találkozókat.
Életének aktív éveiben édesanyjával és fiával élt együtt. Boldog volt, hogy unokáinak születését
még megélhette.
Harminc éves bicskei óvodavezetői ideje alatt számos generáció gyermekeivel találkozott.
Nagyapa korú óvodásaival összetalálkozva szívesen beszélt a nagyanyai örömről.
Teri nénitől 2021. november 9. napján vettek végső búcsút a családtagjai, barátai és kollégái.
Tekintettel arra, hogy a haláleset után nem volt képviselő-testületi ülés, ezért kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a saját halottá nyilvánításhoz és a temetési költségek átvállalásához
utólagosan hozzájárulni szíveskedjen.
Bicske, 2021. november 9.

Bálint Istvánné
polgármester

Melléklet a 48/2021. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Elhunyt Tóth Teréz Bicske Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az elhunyt Tóth Terézt saját halottjává nyilvánítja,
2. a temetéssel kapcsolatos költségek viselését teljes mértékben, összesen bruttó 389.516,Ft összegben átvállalja, amelynek fedezetét Bicske Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről szóló 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 28. mellékletének 24.
sora biztosítja.
Határidő: 2021. december 15.
Felelős: polgármester

