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mutatója. 

 

67/2018 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

68/2018 Napirend elfogadásáról 

69/2018 A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény óvodai feladat fenntartói jogának 

az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról 

70/2018 A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény költségvetési szerv alapító 

okiratának módosításáról 

 
 

  



Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24-

én, a Polgármesteri Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében 

megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester, 

   Feketéné Laczlavik Ildikó, 

   Gál Zoltán, 

   Jakusné Vámos Mária,  

Kátai Lajos,  

Koczka László önkormányzati képviselők,  

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Liptákné Kátai Tímea óvodavezető, 

   Vigh Miklós bizottsági tag, 

    Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

 
Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Dömők 

Istvánné képviselő asszony előzetesen jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-

hitelesítőnek Koczka László és Gál Zoltán képviselőket javasolja.  

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat  

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2018. (V.24.) KT határozat  

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Gál Zoltán és Koczka László személyét elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    2.) Jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

Szarvák Imre: kéri az előzetesen kiküldött napirend kiegészítését és elfogadását az alábbi 

javaslat szerint:  

 Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény fenntartói jogának 

átadásáról az Egri Főegyházmegye részére 

 Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény költségvetési szerv alapító 

okiratának módosításáról 

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat  

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 



 

68/2018. (V.24.) KT határozat  

 

Napirend elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 

elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    2.) Jegyző, Helyben 

 3.) Irattár, Helyben 

 

[1. napirendi pont] 
 

Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény fenntartói jogának átadásáról 

az Egri Főegyházmegye részére 

 

Szarvák Imre: köszönti Liptákné Kátai Tímea intézményvezető asszonyt a képviselő-testületi 

ülésen. Tájékoztat, hogy az utóbbi hetekben felgyorsultak az események: a bérmálást követő 

ebéd során egyeztetett Ficzek László atyával, aki jelezte, hogy van hajlandóság a 

Főegyházmegye részéről az óvodák átvételére. Miért gondolhatjuk, hogy ez jó lehet? 

Véleménye szerint, ha nem hoznánk elő ezt a kérdést, akkor hibáznánk nagyot, mivel egyházi 

fenntartásban működve több lehetősége lesz az óvodának, a lehető legjobb kezekben lesz. 

Emellett a finanszírozás terén is jobb lehetőségek mutatkoznak, mint például több 

óvodapedagógus foglalkoztatására nyílik lehetőség, mely a gyerekek fejlődése tekintetében is 

csak előnyt jelenthet. Elmondja, hogy amennyiben most nem lépünk, újra csak jövő ilyenkor 

lehet erre lehetőségünk, de akkor már biztosan több versenytársunk lesz és a Főegyházmegye 

válogathat, hogy mely óvodákat vegye át. Emellett azt sem tartja kizártnak, hogy az óvodákat 

a jövőben államosítani fogják. Tájékoztat, hogy az Egyház kiegészítő támogatást kap az óvodák 

fenntartására. A bölcsőde az önkormányzatnál maradna, szeptembertől két bölcsődei csoporttal, 

4 fő gondozóval és egy vezetővel. Új személy és új tisztség lenne a bölcsődei vezető, ez plusz 

kiadási tétel a költségvetésben. Az óvoda pedig egyházi fenntartásban az általános iskolához 

integrálódna az iskola tagintézményeként.  

 

dr. Kovács Kornél: tájékoztat, hogy a hét elején az óvodában az Egyházmegye bemutatkozó 

fórumot tartott, melyen polgármester úrral, iskola igazgatóúrral egyaránt részt vettek. A 

fenntartói jog egyháznak történő átadása ügyében egyhangú volt közalkalmazotti támogatói 

vélemény. A szülők körében is előzetes felmérést végeztek, a mintegy 112 darab, szülőknek 

kiosztott kérdőívből 91 fő támogatta, 9 fő nem, 2 vélemény érvénytelen, illetve 10 szülőtől nem 

érkezett vissza a kérdőív. Ezek alapján egyértelműsíthető, hogy a támogatják a fenntartó váltást.  

Ezt követően ismerteti a mellékelt tájékoztató táblázat adatait. Elmondja, hogy a 

Főegyházmegye 11 millió forinttal több pénzt kap az állami költségvetésből az óvoda 

fenntartására. 

 

Szarvák Imre: megjegyzi, ha ez az összeg az önkormányzatnál marad, csökkenti a forráshiányt, 

illetve egyéb, indokolt területek fejlesztésére fordítható.  

 

Koczka László: nem támogatja a fenntartói jog átadását. Úgy érzi, hogy csupán számok alapján 

belekényszerítik a váltásba a szülőket. Rossz tapasztalatai vannak az iskolával kapcsolatban is, 



ugyanis a mai napig érkezik hozzá támadás a szülők részéről amiért akkoriban ő maga is 

megszavazta az iskola átadását. Emellett azt sem tartja jó ötletnek, hogy egy 3-5 éves gyerek 

gondolkodását teljesen vallási irányba tereljék. 

 

Szarvák Imre: elfogadja az előtte elhangzott véleményt. Megkérdezi, van-e további 

hozzászólás, ellenvélemény? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.  

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat  

5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2018. (V.24.) KT határozat  

 

A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény óvodai feladat fenntartói jogának az Egri 

Főegyházmegye részére történő átadásáról  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. szeptember 1-jétől határozatlan időre, 

ingyenesen átadja a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény (székhelye: 5054 

Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.) óvodai nevelés és óvodai gyermekétkeztetés fenntartói és 

működtetői jogát az Egri Főegyházmegye részére. Az Egri Főegyházmegye az Önkormányzat 

által átadásra kerülő óvoda köznevelési feladatait a fenntartásában működő Szent György 

Katolikus Általános Iskola (székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1; képviseli: 

Tarnai Mihály igazgató) alaptevékenységének kibővítésével fogja ellátni, amellyel részt vesz a 

köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert az óvodai köznevelési 

közszolgálati feladatok ellátására vonatkozó köznevelési szerződés és köznevelési feladat 

ellátását szolgáló haszonélvezeti jogot alapító szerződés ill. a vonatkozó nyilatkozatok 

aláírására.  

 

Határidő: 2018. május 31. és 2018. augusztus 31. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Egri Főegyázmegye, Eger 

    2.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága, Szolnok 

     3.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

    4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    5.) Irattár, Helyben 

 

[2. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény költségvetési szerv alapító 

okiratának módosításáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi van-e kérdés a leírtakkal 

kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat  

5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül  



elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

70/2018. (V.24.) KT határozat  

 

A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény költségvetési szerv alapító okiratának 

módosításáról 

 

A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat által fenntartott Cifrapalota Óvodai és 

Bölcsődei Intézmény Óvodai nevelési és óvodai gyermekétkeztetési feladatai 2018. szeptember 

1-jei hatállyal átadásra kerülnek az Egri Főegyházmegye részére a színvonalasabb óvodai 

nevelés biztosítása érdekében. A költségvetési szerv alapító okiratát a Képviselő-testület 2018. 

szeptember 1-jei hatállyal módosítja a határozat mellékletét képező módosító okirat alapján. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága, Szolnok 

     2.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

    3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    4.) Irattár, Helyben 

 

 

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, az ülést 16:20 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

       Szarvák Imre             dr. Kovács Kornél 

       polgármester           jegyző 

 

 

 

 

Gál Zoltán               Koczka László 

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


