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„Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, 

s főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit 

bármi áron is el kell érnünk.” 

        Marie Curie 
 

 

 



A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. 

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt 

meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az 

önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint 

működjön és a lehetőségek figyelembevétele mellett fejlődjön is. 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 

célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 

helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei 

térségi koncepciókhoz illeszkedve– az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 

önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

 

Simontornya rövid településtörténete 

Simontornya a  Tolnai-Hegyhát északi része és a Mezőföld határán található. Keresztül 

folyik rajta a Sió. Legmagasabb pontja 220 méter; a vasútállomás 103 méter, a Sió 0 

pontja 98 méter magasan fekszik a tengerszint felett. Simontornya környéke igen 

gazdag történelem előtti korból származó leletekben. Már a csiszolt kőkorszakból is 

találtak emlékeket, később bronzkori település nyomait fedezték fel a Mózsé-hegy 

város felé néző oldalán. Simontornya nevét arról a lakótoronytól kapta, amelyet a 

Tolna megyei Döröcske nemzetségből származó Salamon fia Simon itt épített 1272 

körül, és amely később végvárrá fejlődött. 1543 körül elfoglalta a török és 

szandzsákszékhely lett, mint minden jelentősebb dunántúli vár. De a közel 150 

éves török uralom jelentősen visszavetette a település fejlődését. A Rákóczi-

szabadságharc hét éve alatt a vár több ízben is gazdát cserélt. Csak a vár teljes 

kibővítése után (1716) maradt a lakosság békében és láthatott hozzá az építő 

munkához. 1727 és 1784 között a város Tolna megye székhelye lett. 

A Rákóczi szabadságharc utáni évtizedek meghatározó urai, egy idegen nemesi család 

lett Simontornyán, a Styrum-család, amely megszakítás nélkül, 1789-ig irányította a 

települést. Vezetésükkel a kuruc háborúk után elnéptelenedett község csakhamar 

virágzásnak indult és a század második felében Tolna vármegye északi részén ipari 

központtá fejlődött ki. 

Fontos esemény volt a település történelmében a Sió-szabályozás. A munkákat gróf 

Zichy Ferenc vezetésével 1812-ben kezdték meg és 14 év alatt fejezték be. A XVIII. 
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században még oly fontos simontornyai hidak azonban – melyek hadászati 

szempontból is gondozás alatt álltak – a Sió és a Sárvíz szabályozása után nagyrészt 

elvesztették a jelentőségüket; a gőzhajózás fellendülésével a térség nagy kereskedelmi 

útjai is vesztettek forgalmukból.  

Simontornya egyik nevezetessége az országos hírű bőrgyára volt. A város a Fried 

családnak köszönhette több mint 200 éves bőriparát. Munkájuk nyomán a korábban 

mezőgazdasági jellegű település meghatározó ipari centrummá vált a 20. század első 

harmadára.  

A település helyzete a Simontornyai Bőrgyár Rt és jogelődjei helyzetével összefonódott. 

Amikor a Bőrgyár jól működött, a településnek is jól ment. A rendszerváltás előtt több 

mint 1500 fő dolgozott a bőrgyárban, nem csak a településről, hanem a közvetlen 

vonzáskörzetéből is ide jártak dolgozni az emberek. A rendszerváltás következtében az 

addigi gyártulajdonosi, érdekeltségi kör megváltozott. Közép Európában és az Európai 

Unióban bekövetkező változások következtében az addig valamennyire prosperáló 

ágazat hanyatlásnak indult. Egymás után kerültek bezárásra, felszámolásra az üzemek, 

gyáregységek, az egyik legtovább a simontornyai működött.  

Napjainkra az a jellemző, hogy az itt élők vagy a helyi vállalkozóknál, vagy a környékbeli 

nagyobb városokban tudnak munkát vállalni, akár több órás ingázást teljesítve. 

 

 

Simontornya közigazgatási rendszere, együttműködések 

A közigazgatási teendőket Simontornya Város Önkormányzatának 7 tagú 

képviselőtestülete látja el. A képviselőtestület munkáját állandó meghívottként a jegyző 

és a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői segítik. A döntéselőkészítés a két bizottság - 

Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság; - feladata. 

A városban jelenleg működik kisebbségi önkormányzat.  

A településen társulási formában működik a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatási központ fenntartása, a Vak Bottyán Óvoda működtetése, valamint az 

orvosi ügyelet ellátása is. 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai mellett számos önként vállalt 

feladatot is ellát, ezzel is növelve a lakosság komfortérzetét, a szabadidő-eltöltés 

módjait, bővítve a közszolgáltatások palettáját.  
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I. Helyzetelemzés 

Minden közösség életében fontosak a célok, a tervek, különösen igaz ez egy településre. 

Csak akkor lehetünk eredményesek és sikeresek, ha van jövőképünk, ha vannak az 

adottságaink szilárd alapjain nyugvó terveink.  

Simontornya kivételes földrajzi adottságú, nagyon gazdag múltú település. Egy 

szerethető, kellemes hangulatos kisváros, amely a történelmi múltjához kötődő 

emlékeit példásan őrzi. A korábbi stabil gazdasági bázisa az elmúlt évtizedekben 

megbomlott, amely „sokkhatást” váltott ki a településen. A sokk ma is érezhető 

hangulatunkon, jövőbe vetett hitünkben, az egymáshoz fűződő kapcsolatunkban. 

Alapvetés, hogy a város nem más, mint a benne lévő emberek összessége. Amilyenek 

mi vagyunk, olyan a város. Ha hiszünk magunkban, az értékeinkben, a jövőnkben és ez 

a hittel átitatott kitartó cselekvéssel párosítjuk, akkor van jövőnk. Ebben kiemelt szerep 

és felelősség hárul a város vezetőire, a képviselőkre és a polgármesterre, azonban 

minden egyes lakó része ennek a feladatrendszernek. A saját környezetünkkel, a 

magatartásunkkal mi is hozzájárulunk a város képéhez, meghatározzuk a magunkról 

kifelé mutatott képet.  

Simontornya múltját, jelenét és jövőjét mindig a szeretett vidékünket lakó ember 

határozta meg. Múltunk, gyökereink ápolása, jelenünk megélése és jövőnk formálása 

is alapvetően rajtunk, a településen élőkön múlik. Mindezek okán nagyon fontos a 

település humán erőforrásainak, rendszereinek erősítése, fejlesztése. A település 

népességmegtartó képességét nagymértékben a települési környezet fejlesztésének 

sikere határozza meg. A jövőbe mutató építkezés azonban itt is nagyon fontos, hiszen 

komfortérzetünket a helyben rendelkezésre álló oktatás, egészségügy, szociális ellátás 

mennyiségi és minőségi mutatói is nagymértékben meghatározzák. 

 

A településen elérhető közszolgáltatások  

Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátásánál a biztonságos, jó 

színvonalú szolgáltatások, valamint a városüzemeltetéshez kapcsolódó munka 

feltételeinek megteremtésére törekszik.  



A közvilágítás folyamatos működtetése, karbantartása megoldott a városban, amely 

szintén az Önkormányzat feladatai közé sorolt tevékenység. Simontornyán a lakossági 

kommunális hulladékgyűjtése és kezelése megoldott, amit szelektív hulladékgyűjtés is 

kiegészít. A Közép-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Program résztvevőjeként a 

regionális hulladékgazdálkodási program keretében a Gyár utcában hulladékudvar 

létesült, amely biztosítja a kulturált hulladék-elhelyezést a tovább szállítás előtt. 

Pályázati támogatottsággal biztosítottá vált az egészséges ivóvíz ellátás és kiépült a 

városi szennyvíz hálózat. 
 

 
 

Demográfiai helyzet bemutatása 
 

Simontornya városának lakónépessége lassan, de folyamatosan csökken. A születések 

számának csökkenése és a halálozások számának növekedése mellett a csökkenés abból 

is eredeztethető, hogy a város nem tudott és tud megfelelő munkalehetőséget 

biztosítani fiatalok számára, így jelentős a későbbiekben bemutatott elvándorlás. 

1.számú táblázat – Lakónépesség számának és arányának változása  

Év Fő Változás 

2012 4 128 bázis év 

2013 4100 99,3% 

2014 4051 98,8% 

2015 3986 98,4% 

2016 3955 99,1% 

2017 3921 99,2% 

2018 3919 99,9% 

2019 3911 99,8% 

2020 3889 99,4% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 

 

A lakosság korösszetételét vizsgálva megállapítható, hogy magas az időskorúak 

lakosságon belüli aránya, ami kiemelt és egyre növekvő terhet ró a szociális 

ellátórendszer egészére. A településen élő lakosság korösszetételére jellemző, hogy 

2016-ben a lakónépesség 21%-a volt 65 év felett. A rendelkezésünkre álló adatok 

alapján látható, hogy ma ez az arány még jelentősebb, hiszen az elöregedés mértéke 

növekedett, ez által erőteljesen érvényesül, évről évre fokozatosan növekszik a lakosság 



elöregedése, amelynek várható eredménye a település elöregedése. Mindezek 

következtében az idősek fokozottabb ellátása szükséges. 

 

Gazdasági jellemzők bemutatása 

Simontornya gazdaságát kezdetben, mezővárosként, a tamási járás többi területéhez 

hasonlóan, döntően a mezőgazdaság jellemezte. A település XIX-XX. századi fejlődését 

elsősorban a bőrgyártás határozta meg. A rendszerváltást követő hanyatlás, a 

szocialista piac összeomlása, a privatizációs folyamatok terjedésének köszönhetően a 

település elveszti munkahelyeinek 80%-át. A sokk még ma is érezhető Simontornyán. 

 

A gazdasági program összeállításakor rövid helyzetelemzés követően kiemelten 

foglalkoztunk az önkormányzatgazdasági feladataival, főbb vonalakban 

meghatározásra kerültek a városgazdálkodás, városfejlesztés, oktatás, művelődés, 

sport, egészségügy, szociálpolitika, illetve a város működés egyéb területein teendő 

főbb feladatok, prioritások. 

 

A program meghatározásakor figyelembe kellett venni az önkormányzat korábban 

meghozottdöntéseit, gazdasági helyzetét, mely alapvetően befolyásolja a feladatok 

megvalósíthatóságát. Tekintettel a körülményekre, az előttünk álló feladatok 

sokaságára rendkívül nagy a képviselők, a képviselő-testület, a bizottságok, valamint 

az önkormányzat intézményeiben dolgozószakembereink felelőssége, hisz kizárólag 

összefogással, együttgondolkodással lehetSimontornya Város fejlődését előmozdítani. 

A Mötv. 13.§ (1) bekezdése tételesen felsorolja, hogy az önkormányzatinak működés 

soránmely feladatokat kell ellátni, illetve melyek azok a feladatok, melyeket ezen felül 

el kíván látni.  

 

Településfejlesztés és üzemeltetés 
 

1. Fontos feladat a helyi infrastruktúra fejlesztése.  A települési úthálózat 

rendkívül elhasználódott, egyes járdaszakaszaink tragikus állapotúak. 

Szükséges a települési infrastruktúra felmérését követően a javításra, felújításra 

szoruló elemek nyilvántartásba vétele. A fontossági sorrendek és a 



rendelkezésre álló források révén létre kell hozni a fejlesztések, beruházások 

kiszámíthatóságát. Saját és pályázati források révén meg kell teremteni a 

feltételeit annak, hogy nagyfelületű útfelújítások is kivitelezhetőek 

legyenek, hiszen több utca esetében már nincs értelme a foltozgatásnak.  Több 

utcánk (Könyök, Arany J., Szilfa, Hunyadi, dr. Kiss I.) felújítása sürgős feladatot 

jelent. A járdaszakaszok megújítását is folyamatosan végezni kell. A 

közfoglalkoztatás keretében megvalósuló térburkolat gyártás megteremti az 

alapját annak, hogy évente 1000-1200 m2 közterületet burkoljunk le. A program 

garanciát jelenthet arra, hogy a gyalogos közlekedés problémáit hatékonyan 

orvosoljuk.  

2. A települési csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Szükséges a 

korábbi koncepciók újragondolása, előtérbe kell helyezni egyrészt a víz 

megtartására (tározók építésére) és szikkasztására való elképzelések 

megvalósítását. Az akut problémát jelentő Kultúrházi körárok megoldása csak 

pályázati forrásból lehetséges. Ehhez elkerülhetetlen az alsó árokszakasz 

tulajdonjogának megszerzése. A belterületi árkok rendbetételét folyamatosan 

végezni kell. A közfoglalkoztatás keretében bizonyos mértékű erőforrások ehhez 

rendelkezésre állnak, amelyekhez saját források mellérendelése is szükséges. 

Folyamatossá kell tenni az évtizedek alatt használhatatlanná vált műtárgyak, 

feliszapolódott árkok karbantartását. A folyási küszöböket vissza kell állítani az 

eredeti állapotba, az eltömődött átereszeket ki kell tisztítani, a hibás 

műtárgyakat javítani kell. A munkálatok sorrendjét a víz által okozott 

problémák figyelembevételével kell felállítani.  

3. Meg kell teremteni az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás ellátási 

biztonságát. A rendelkezésre álló kutakat fel kell mérni és biztosítani kell azok 

karbantartását, a védőterületek kialakítását, azok rendelkezésre állását. Az 

ellátási biztonság érdekében meg kell valósítani az új kút fúrását, a nyersvíz 

tisztítóműbe történő bekötését. Biztosítani kell a település teljes területén az 

üzembiztos ellátást. Az elhasználódott csővezetékek cseréjét, a 

nyomásproblémák megoldását elsősorban a gördülő fejlesztési terv forrásainak 

felhasználásával kell tervezni és megoldani. A lakosság természetes ivóvíz 

ellátása érdekében egyszerű, de igényes ivó kutakat kell létesíteni a meglévő 

artézi kútjainkon (Arany János utca, polgármesteri hivatal előtt). A tisztítómű 



technológiai vízének Sióba vezetésére végleges megoldást kell keresnünk. A 

csatornarendszer problémáit folyamatos munkával kell felszámolni. A jegyzői 

lakás, a Gyár utcai központi átemelő, a Várkert és Arany János utcák problémáit 

meg kell oldani. Megoldásokat kell keresni a lakossági panaszokra, a 

megtagadott bekötésekre, az elöntéssel fenyegetett ingatlanok problémáira. A 

kapacitás problémákra megoldást kell találni, hiszen a település középtávú 

növekedési korlátait jelenthetik. 

4. A hulladékkezelés nagyon fontos feladatot jelent a település 

számára. A szolgáltatással kapcsolatban rendszeresen felmerülő problémákat 

a szolgáltató és a lakosság bevonásával közösen kell megoldani. Különösen 

fontos, hogy megoldást találjunk a szelektív gyűjtésre, a lakossági gyűjtőpontok 

körüli áldatlan állapotok megoldására, a zöld hulladék kezelésére és a 

lomtalanításra.  Az építési törmelék és a zöld hulladék tárolását, feldolgozását 

újrahasznosítását helyben kell megoldani. A település rendezettsége, 

környezetünk tisztasága érdekében harcot kell folytatni az illegális 

hulladéklerakás ellen.   

5. Dolgozni kell a városkép fejlesztésén. Simontornya legfontosabb 

szimbóluma, létének alapja a történelmi vár. Mindent el kell követni, hogy a 

következő uniós pénzügyi ciklusban megvalósuljon ennek az országosan 

egyedülálló reneszánsz várkastélynak a teljes rekonstrukciója.  Újra kell 

gondolni a közterületeinket. Szükség van az átgondolt tájépítészeti 

megoldásokra, a zöldterületek esztétikusabbá tételére, ill. azok növelésére.  

Évente szükséges az átfogó felülvizsgálat, a veszélyesnek minősíthető fák 

eltávolítása és azt követő pótlása. A vár előtti tér kinyitható, a Sió töltés 

bekapcsolásával ideális rendezvény-, pihenő- és sétáló terület alakítható ki, 

amelyet összhangba kell hozni az ott tervezett beruházásokkal. A közterületeink 

átfogó funkcionális javítását kell végrehajtani. Növelni kell a települési 

zöldterületek nagyságát. A közfoglalkoztatás keretében folytatni kell a 

dísznövények nevelését, oltását, majd azok közterületekre telepítését. Át kell 

gondolni a hasznosítatlan (pl. rekultivált) területek fásítására, a védő erdősávok, 

fasorok telepítésére. Környezetünk állapota az önkormányzat és az ingatlanok 

tulajdonosainak közös feladata és felelőssége, siker csak a közös és összehangolt 

tevékenységgel érhető el. A lakatlan ingatlanok előtti közterület kaszálás és 



egyéb munkálatok elvégzése – illetve költségeinek viselése, akár a tulajdonosra 

történő áthárítással. 

6. Fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt természeti- és épített 

értékeink védelmére. Az értékes, figyelmet érdemlő épületeinkre nagyobb 

figyelmet kell szentelni. A helyi védettséget több, hagyományos értéket 

képviselő szőlőhegyi épületre is ki kell terjeszteni.  A természet- és 

környezetvédelem elemi érdekünk. A kibocsátás, szennyezés elkerülésére, 

csökkentésére alternatívákat kell kínálni a településen (lásd. 4. pont) 

7. A közbiztonság fontos szerepet tölt be a komfortérzetünkben. Segíteni 

és támogatni kell azon civil szerveződéseket, amelyek a biztonságunk érdekében 

szerveződtek és munkálkodnak. Az ő elhelyezésük és munkájuk segítése 

érdekében hatékony segítséget kell nyújtanunk. A települési kamerarendszert 

tovább kell fejleszteni.  A telepítések során környezetvédelmi szempontokat is 

figyelembe kell venni. 

8. Mindent meg fogunk tenni a lakáshelyzet javítására. Szükségesnek 

tartjuk az önkormányzati bérlakások felmérését, a bérleti szerződések 

áttekintését. A szociálisan rászorulók számára a lakhatási körülmények javítása, 

élhetőbbé tétele fontos feladatunk. Támogatni fogjuk az itt élő fiatal 

simontornyai családok lakáshoz jutását. Vonzóvá kell tenni településünket fiatal 

szakemberek számára, lehetőség szerint „fecskeházak” építésével. 

 

Helyi gazdaság  

 

9. A helyi gazdaság javítása és új munkahelyek teremtése érdekében a 

helyi önkormányzatnak aktív, kezdeményező szerepet kell vállalnia. 

A megnyíló lehetőségeket ki kell használni. A bőrgyár megszűnése után 

keletkező űrt ki kell tölteni. A helyén maradt óriási iparterület hasznosítása kis 

hatékonyságú. Az önkormányzat koordinálásával meg kell szerezni az ipari park 

címet. A cím birtokában sokkal jobb lehetőségek nyílhatnak a terület 

infrastrukturális fejlesztésére, amely nélkül komoly munkahelyteremtés nem 

valósulhat meg Simontornyán. A tervek megvalósításához jó alapot 



szolgáltatnak a jelenlegi gazdasági folyamatok, kormányzati gazdaságpolitikai 

döntések, a közelben folyó energetikai nagyberuházás. A kapcsolati rendszerek 

felhasználásával befektetőket kell keresni és a rendelkezésre álló eszközökkel 

segíteni kell a megtelepedésüket.  

10. A helyi önkormányzat foglalkoztatói szerepét meg kell tartania. A 

kötelező feladatok ellátásának biztosítása elsődleges. A közfoglalkoztatással 

ellátandó feladatokat újra kell gondolni, a hangsúlyt továbbra is a 

mezőgazdaságról a város üzemeltetés felé kell áthelyezni.  A gépesítés, a 

munkafolyamatok egyszerűsítése a hatékonyság alapja, biztosítani kell a 

géppark folyamatos bővítését, karbantartását. 

11. A helyben működő vállalkozásokkal az együttműködést új alapokra 

kell helyezni. Az önkormányzatnak támogató, partneri szerepet kell 

biztosítania, ezáltal a helyi termelők, vállalkozók működési feltételeit javítani 

kell.  

12. Az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozottságának biztosítása 

érdekében szigorú gazdálkodási fegyelmet kell tartani.  A települési 

menedzsment hatékonyságának, eredményességének javítása záloga a település 

fejlesztésének. Az ötletek, lehetőségek kutatása, a pályázatokhoz kapcsolódó 

precíz tervezés, a végrehajtás és elszámolás kontrollálása elemi feltétele annak, 

hogy a város hatékonyan és gazdaságosan kezelje a külső forrásokat.  

13. A turizmus fejlesztésével növelni kell az ágazati bevételeket. Ki kell 

használni Simontornya földrajzi adottságait, történelmi emlékeit melyek jó 

alapot teremtenek az idegenforgalomnak. Ehhez az átgondolt 

településfejlesztésre és egyedi marketing tevékenységre van szükség. A 

turisztika, mint termék már adott, amely hatékony értékesítése révén 

Simontornya hírneve is tovább nőhet. Elkerülhetetlen a területen az 

önkormányzat koordinálása, hatékony közreműködése. A ciklusban 

megvalósuló megyei önkormányzat által összefogott turisztikai beruházások 

révén, a vízitúra, a gáton kialakított kerékpárút új lehetőségeket nyithatna meg. 

Elkerülhetetlen a szomszédos települések felé való nyitás, a velük való 

együttműködés. 



14. A szőlőhegy megóvása is fontos feladat. A táj vonzerejét mindig 

meghatározta a domboldalak löszös altalaján létesített szőlő ültetvények, hajdan 

a helyi gazdaságban jelentős szerepet töltött be. A több mint ezeréves szőlő- és 

borkultúra hagyományain, örökségünk fontos része. A szőlőhegyi problémákat, 

így a birtokelhagyásokat, a szemétszállítást, vagy akár az illegális 

hulladéklerakást kezelni kell.  

Humán rendszerek fejlesztése 

 

15. Kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatásra. A település jövőjének 

meghatározó eleme az oktatás, gyermekeink önálló életre nevelésének 

biztosítása. Az oktatás önkormányzati, állami és magán intézményekben 

történik. Fontos ezek megtartása, működésükhöz biztonságos környezet 

biztosítása, fejlesztésük segítése. Az alap- és középszintű oktatás fejlesztése 

érdekében az állami fenntartóval erősíteni kell a kapcsolatokat, az 

önkormányzati tulajdonú, de oktatási célokra használt épületek karbantartási 

feladataira közösen kell megoldást találni. Fontos számunkra, hogy a nagy 

hagyományokkal rendelkező és mindig minőségi oktatást nyújtó gimnázium 

léte biztosított legyen.  Az önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde 

működtetése, fejlesztése is kiemelt feladat. A település érdeke, hogy minél több 

gyermek mondhassa szülővárosának Simontornyát! 

16. A település szociális ellátórendszerének fenntartását, működését 

biztosítani kell.  A Gondozási Központ kialakult rendszere megfelelő.  Kiemelt 

területet jelent az idősgondozás, a nappali- és bentlakásos ellátást minden 

körülmények között biztosítani kell. Fejleszteni kell az idős, egyedülálló 

emberek otthoni segítését. A szociális tevékenység nagyon fontos részét képezi 

a hátrányos helyzetű polgáraink segítése. A társadalmi felelősségvállalást 

fontosnak tartjuk. Feladatunknak tekintjük, hogy a helyi vagy központi 

lehetőségekkel segítsük ezeket a családokat. A valóban rászoruló családokat 

segíteni kell, a szociális védőháló működtetése emberi feladatunk. Törekedni 

kell a rászorultak természetbeni ellátására (élelmiszer, tűzifa). A legnagyobb 

hatékonyságú segítség azonban a munka. Az üzenetünk világos és nagyon 

egyszerű: „ha teszel valamit magadért, akkor segítenek neked!” 



17. Az egészségügyi ellátórendszer esetében meg kell tartani a 

háziorvosi-, a gyerek- és fogorvosi körzeteket és az orvosi ügyeletet. 

Ezek működési és működtetési zavarait meg kell szüntetni! A pályázati 

beruházásban nem érintett 3. sz. körzet és a védőnői rendelőjének felújítását 

(festés, bútorzat csere) is végre kell hajtani, mert ezek állapota már a működési 

engedélyüket is veszélyeztetik.  

18. Biztosítani kell a települési verseny- és tömegsport támogatását. Meg 

kell őrizni hagyományainkat a kézilabda és a labdarúgás területén. A sport 

támogatását továbbra is biztosítani kell. Emellett támogatni kell a 

tömegsportokat, gyermekeinket ki kell mozdítani a számítógép és telefon mellől. 

A helyi sport fontos részét képezte a lovassport, amely sajnos a legnagyobb 

vesztese lett az elmúlt évtizedeknek.  

19. Közösségi szinten kell felkészülnünk a rendkívüli helyzetekre. A 

meglévő (tűzoltó, polgárőr) egyesületek bázisán, az önkormányzat 

koordinálásával kell felkészülni a váratlan (időjárási és egyéb) helyzetek gyors 

és hatékony kezelésére, mert a biztonságunk elsődleges. 

20. Javítani kell a lakossági tájékoztatás színvonalán. Elkerülhetetlen a 

közösségi médiák napi szintű használata, de az önkormányzati munka lakossági 

kontrollja érdekében folyamatosan biztosítani kell a testületi ülések 

kábeltelevízión és világhálón való közvetítését is! Ki kell építeni és erősíteni kell 

a helyi médiákat. A helyi újság és a Sim tv tájékoztatási lehetőségeinek 

kihasználása, tartalommal való feltöltése fontos feladat. 

 

 

Helyi közösségek és hagyományaink 

 

21. Erősíteni kell a városban az együttműködést a működő civil 

szervezetekkel, aktív csoportokkal, közösségekkel. A civileken 

keresztül elérhető pályázatok révén be kell őket vonni a település fejlesztési 

feladataiba. Ebben a munkában az önkormányzatnak maximális segítséget kell 

adnia. Ezek a csoportok a település kulturális és közösségi életébe is 



hatékonyabban bevonhatóak. Az ünnepeink megéléséhez is nagyobb szükség 

van ezekre az aktív közösségekre. A tervezés, végrehajtás is legyen közös feladat.  

Elkerülhetetlen a művelődési ház mellett működő közösségi tér felújítása, 

hiszen az aktív társadalmi tevékenységet folytató csoportjaink rászolgáltak a 

méltó környezetre. 

22. Rendezvényeinket, nemzeti ünnepeinket méltó módon meg kell 

ünnepelni. Meglátásunk szerint nagyszerű és kiemelkedő rendezvényünk a 

Simontornyai Várnap, ebben nagyobb támogató, partneri szerepet kell 

biztosítania a városnak, hatékonyan kell segíteni a szervezők munkáját! 

Koncepciót kell kidolgozni a város kulturális életének turisztikai vonzerő 

irányába történő fejlesztésére (pl. nyári zenés produkciók, boresték) A 

tradicionális a szőlő- és bortermelés hagyományos rendezvényeinek 

megvalósulásában (szüreti felvonulás, borverseny) aktívan kell fellépnie a 

városnak.  

23. Támogatni kell a helytörténeti, hagyományőrző tevékenységeket. 

Múltunk, hagyományaink ápolása, feldolgozása, rögzítése, tárgyi emlékek 

összegyűjtése nagyon fontos feladat. Közösségi érdek a várra épülő tudományos 

és művészeti tevékenység bővítése. Ennek érdekében szorosan együtt kívánunk 

működni a szakmai szervezetekkel.  Fontos elvnek tartjuk, hogy „akinek nincs 

múltja, annak jövője sincs”! 

24.  A helyi kisebbségek aktivitása városunk sokszínűségét erősítheti. 

Közösségfejlesztő munkájukban, hagyományaik ápolásában segíteni kívánjuk 

tevékenységüket. 

 

A Fejlesztések fő pillérei 

 

1. 2011-2027 közötti Európai Uniós célkitűzések mentén felhasználható támogatások. Az 

Európai Unió által biztosított források. 

2. A Kormány által támogatott fejlesztések, Magyar Falu Program. 

3. 3. A város saját bevételei.  

4. Magántőke. 

 



Folyamatban levő projektek 

• Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása – Konyha felújítása 

• Barnamezős területek rehabilitációja Simontornyán 

• Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán 

• Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás. 


