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2017. március 15-én a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 7-8. osztályos tanulói közremûködésével méltón emlékezhettünk nemzeti ünnepünkrõl. Az ünnepi mûsort rendezte és betanította: Patakyné Hegyi Erzsébet. Ezután az ünneplõ tömeg fáklyás felvonulással a Petõfi-szoborhoz vonult, ahol Kovács Jánosné Lengyel Ilona iskolaigazgató megható ünnepi beszédet mondott.
S néhány elgondolkodtató kérdést tett fel:
„Mit kíván ma a magyar nemzet? Mit szeretnénk mi, simontornyaiak? Hogyan lenne ma
jobb a magyarságnak?
A legtöbben egy békében élõ, fejlõdõ Magyarországot szeretnénk. Benne egy olyan kisvárost, ahol biztonság van.
Egy országot, egy várost, ahol jó élni, ahová jó hazatérni, amit büszkén mutathatunk meg
az ide látogatóknak. Saját sikereket akarunk, amiért nagyon sokan készek vagyunk nap
mint nap keményen megdolgozni, s ebben a munkában mindenkire számítunk, aki tiszta
szándékkal közelít. A márciusi ifjak, Petõfiék, Kossuthék és Batthyányiék példája minket
is kötelez: tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra is kell fordítanunk, nem csak az egyéni boldogulásra. És egyszer majd el
kell számolnunk az elvégzett munkával, mert ahogy Széchenyi fogalmazott: Az ember
annyit ér, amennyit használ.”
Az ünnepi beszéd után a város vezetése, a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, az egyházi elöljárók és a Simontornyai Városvédõ Mozgalom képviselõi helyezték
el a megemlékezés koszorúit Petõfi Sándor szobránál.
Géringer Hajni
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 9 fõ és 13 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett
fontosabb intézkedésekrõl, valamint
a jelentõsebb eseményekrõl
2017. március
I. A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Megkerestem az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-t a
Szent István k. u. 17. sz. elõtti villanyoszlop közvilágítási lámpatest visszahelyezése ügyében.
2. A külterületi utak pályázatunkat befogadták, az
építési engedélyt megkaptuk.
3. Az ivóvizes projekt tekintetében Tolnanémedi településre is megkapta a szolgáltató (DRV Zrt.) a
jogerõs üzemeltetési engedélyt. Simontornya település kapcsán jeleztük a vízminõség romlását, amit
a múlt ülésen kért a képviselõ-testület.
4. A TOP-pályázatokra már elõzõleg megkötöttük a
közbeszerzési referenssel a szerzõdéseket. Most
ezt módosítjuk, mivel a szolgáltatást végzõ neve
megváltozott.
5. Három árajánlat érkezett a napközi konyha szellõzésére. Ezt külön napirendi pontban tárgyaljuk.
6. A Petõfi utca felújítása az idén nyáron megtörténik. A közútkezelõ értesítése szerint a mûvelõdési
ház és a Petõfi utcai iskola elõtti parkoló esetében
nem került szegéllyel lezárásra. A felújítás során ez
szükségessé válhat.
7. A kamerák az ígért határidõre elkészültek. Viszont a villamos betáphoz több engedély, terv stb.
szükséges. Ennek felmérése jelenleg folyamatban
van. Amint megfelelõ adatok állnak majd rendelkezésre, úgy azt külön napirendi pontban fogom elõterjeszteni.
8. Megrendeltem az eladandó ingatlanokhoz az értékbecsléseket, melyekkel a napirendben külön-külön foglalkozunk.

II. Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
Február 1-jén Posta Zoltánnal, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség igazgatójával tárgyaltam a szociális pályázat ügyében.
Február 21-én az Értetek! címû baleset megelõzési bemutató szervezõivel tárgyaltam. Az esemény
április 12-én kerül megrendezésre a káresetek felszámolásában résztvevõ szervezetek bevonásával.
A rendezvény narrátora dr. Benczúr Béla, a Tolna
megyei Balassa János Kórház fõorvosa lesz.
Február 23-án a Vak Bottyán Óvoda intézményvezetõjének vezetõi értékelésén vettem részt. Csóka
Anita óvodavezetõ kiváló minõsítést kapott.
Február 24-én Posta Zoltánnal, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség igazgatójával tárgyaltam a Szilfa utcai
telkekrõl. A képviselõ-testület döntése alapján 2
telket ad át az önkormányzat szociális célra. A lakosság tájékoztatást kapott a tervekrõl, a beruházás munkahelyeket teremt. Megnyugtatásul közlöm, hogy a leendõ lakók senkire nem jelentenek
veszélyt.
Február 28-án a Fried Mûvelõdési Házban részt
vettem a hagyományõrzõ csoportok télbúcsúztató
rendezvényén. Köszönöm a szervezõk és a fellépõk
munkáját.

Március 2-án a Tamási Rádiónak adtam interjút a
2016-os év eseményeirõl, és a 2017. évi tervekrõl
tájékoztattam a hallgatókat.
Március 4-én részt vettem a Várban Nagy József
festõmûvész kiállításának megnyitóján.
Március 6-án részt vettem a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság rendkívüli ülésén.
Március 7-én a polgármesteri hivatalban a nemzetközi nõnap alkalmából köszöntötték a hivatalban
dolgozó hölgyeket, majd másnap az intézményekben dolgozókat.
Március 9-én, Hévízen meglátogattam Csepregi
Éva mûvésznõt Bárdos László címzetes fõjegyzõ és
Szabó Attila alpolgármester társaságában.
Március 10-én Szabó Attila alpolgármesterrel tárgyaltunk Lõrinc Sándor úrral a bõrgyári fejlesztésekrõl.
Március 15-én, a nemzeti ünnepünkön részt vettem az ünnepi megemlékezésen, majd a koszorúzáson. Köszönöm a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium tanárainak és diákjainak a szép mûsort.
Március 19-én részt vettem a BSZV Nyugdíjasklubja szervezésében tartott tavaszköszöntõn a Tó
étteremben.
Március 20-án részt vettem dr. Aszódi Attila, a
paksi atomerõmû teljesítményének fenntartásáért
felelõs kormánybiztosa és Mikler István, az MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. szóvivõje által a gimnáziumban tartott tájékoztatón.

III. Beszámoló az átruházott
hatáskörben hozott döntésekrõl
2017. március hónapban
Polgármester döntései – tulajdonosi hozzájárulás 1
db, meghatalmazás 0 db. Jegyzõ – közlekedési hatóság 1 db.
Csõszné Kacz Edit polgármester
Csõszné Kacz Edit polgármester: Bejelenti, hogy
Tolnanémediben is minden engedély rendben van
már a vízszolgáltatással kapcsolatban, és hogy a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselõje arról tájékoztatta, hogy a Petõfi út teljes felújítása (a lámpás
keresztezõdéstõl az iskoláig) áprilisban várható.
Kovács László, a Simontornyai Rendõrõrs képviselõje: Az elõzõ ülés óta öt esetben rendeltek el
nyomozást bûncselekmény gyanúja miatt.
Zsolnai István képviselõ: A Petõfi utcában a zöldségbolt elõtt nem tudnak megállni autóval a vevõk,
mert a rendõrség rendszeresen ott állítja le az ellenõrzés alá vont gépkocsikat. A tulajdonos kéri, hogy
ezt másképp oldja meg a rendõrség.
K. L., a Simontornyai Rendõrõrs képviselõje: Jelezni fogja a kollégáknak.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy a Szilfa utcába
akkor a belecskai otthon lakói fognak-e költözni.
Polgármester: Igen.
Körtés István képviselõ: Az egyik intézményi lakó
a napokban a másikat nagyon súlyosan bántalmazta. Emiatt kell, hogy legyen fal az otthon körül. Nehezményezi, hogy amikor szennyvíz ügyben kérte a

polgármestert, hogy jöjjön át a lakásához az elszámolásokat megnézni, akkor azt a választ kapta,
hogy nem megy, mert nincs a jegyzõ a hivatalban.
De Hévízre egyszerre el tudott utazni a polgármester, a jegyzõ és az alpolgármester. Megkérdezi, akkor ki vezette a hivatalt.
Polgármester: Ha a társulat szeretne valamit, akkor kéri, hogy a képviselõje jöjjön be a hivatalba, ne
a polgármesternek kelljen kimenni. Távollétükben
pedig az aljegyzõ vezeti a hivatalt.
K. I. képviselõ: Azért kellett a helyszínre jönni,
mert 6 év anyagát kellett átnézni, ami több mázsányi irat. Végül a közgazdasági osztályvezetõ átjött,
és 2,5 óra alatt megbeszélték a felvetett problémákat.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Elmondja,
hogy õt nem hívták meg erre a megbeszélésre,
csak utólag értesült róla, és ezt az ügy fontossága
miatt sérelmezi.
A testület elfogadta a jelentést és a tájékoztatót

Polgármester: Dobrovitzky doktornõnek most rendelési ideje van, ezért nem tudott jönni, de írásban
megküldte a kért anyagot.
Zs. I., az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke: A bizottság nem fogadta el a beszámolót. Kéri, hogy készüljön egy másik beszámoló,
ami mind a 4 helyi orvos tevékenységérõl részletes
tájékoztatást nyújt.
K. I. képviselõ: A doktornõ anyagából egy dolgot
emel ki. Azt javasolja, hogy elég lenne 2 felnõtt háziorvosi körzet is. Ezt képviselõként õ is javasolta
már. A lakosságszám 4000 fõ körüli. Az ügyeleti
rendszer is épp átalakul. Nem kell benne részt venni
a helyi orvosoknak.
Polgármester: Nem javasolja a két körzetet. Szabadságolások esetén így is gond van. A jelenlegi
kártyaszám elég 3 körzetre. Az ügyelet átszervezése független ettõl. A városi orvosi ellátásban
visszalépést jelentene a két körzet.
K. I. képviselõ: A beszámolóban 100 fölötti beteglétszám látható a szabadságolás utáni napon dr.
Mihócsnál. 100 beteget fizikai képtelenség ellátni
egy rendelés alatt.
Csõsz László képviselõ: A mostani fejlesztések (a
két rendelõ felújítása) is arra ösztönöz, hogy maradjon meg a 3 körzet. Így stabil az egészségügyi
alapellátás. A beszámoló utal rá, hogy az orvosok
nincsenek egymással beszélõ viszonyban. Elvárható, ha az önkormányzat minden feltételt biztosít, akkor az orvosok a hivatalos ügyben beszéljenek egymással. Ha beszámolót kell készíteni, akkor mûködjenek együtt! A civakodásuknak ne a betegek
lássák kárát! Olyan beszámolót vár, ami mutatja,
hogy egyfelé tudnak haladni a vezetõk és az orvosok.
Zs. I. képviselõ: A város minden feltételt biztosít az
orvosoknak. Nem tapasztalható viszont az õ részükrõl, hogy mindent megtennének. Elsõdlegesnek kell tartaniuk a simontornyai betegek érdekeit.
Ha van rá kapacitása, helyettesítsen az orvos máshol, de Simontornya legyen az elsõ. Tegyen javaslatot a vezetõ orvos a szabadságolásokra. Nem
tudja, de biztos van jogszabály, ami szabályozza,
hogy mikor kell bejelenteni, ha valaki szabadságra
kíván menni. Tudja, hogy mindenki követ el hibát,
jönnek a bejelentések az orvosokkal kapcsolatban.
Ezekre is várja az orvosok megoldási javaslatait. El-
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lenõrzési rendet is ki kell alakítani: például, hogy
betartják-e a rendelési idõt. Az egészségügyi bizottságnak legyen ellenõrzési jogköre.
Szabó Attila alpolgármester: Amíg elegendõ a lakosságszám a 3 körzetre, addig fenn kell tartani
mind a hármat. Szerinte a beszámolóban nagy ellentmondások vannak. Az orvosok pedig kihasználják, hogy az országban hiány van belõlük. A problémákról már októberben tárgyalt a testület, azóta
sem változott semmi. Felül kell vizsgálni a szerzõdéseket. A hibák elkövetésének legyen szankciója.
Folyamatosak a problémák, a készenlét nem mûködik, és a rendelési idõt sem tartják be.
Cserháti Péter, a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság nem képviselõ tagja: A beszámolót nem olvasta. De az elhangzottak alapján meglepi az, hogy mennyire semmibe veszik az orvosok az
önkormányzatot. Most is kötelessége lenne a beszámoló készítõjének jelen lenni. Ha épp készenlétes, akkor el kellene cserélnie. Távollétében vitatkozik most a testület. Az hogy hány körzet van, annak meghatározása az önkormányzat feladata. Az
orvos dolga az, hogy a saját körzetében dolgozzon.
Polgármester: Az õ engedélyével van távol a doktornõ. A bizottsági ülés után már tudta, hogy nem
javasolják elfogadásra a beszámolót, újat kell írnia.
Egyetért azzal, hogy akkor lesz jó az együttmûködés, ha mindenki a saját feladatára koncentrál. Az
egészségügyi bizottságnak joga van ellenõrizni a
rendelési idõt. A panaszokat, amik szakmai hibára
utalnak, az ÁNTSZ vizsgálja ki.
K. I. képviselõ: Van az anyagban sok fontos dolog.
A vérvétel például. Ha itt nem veszi le a vért az orvos, akkor a betegeknek utazni kell Tamásiba vagy
Dombóvárra. Kétszer is, mert az eredményt nem
postázzák ki.
Alpolgármester: Ha két orvos megoldja a vérvételt, akkor kérdés, hogy a harmadik miért nem. Az
ilyen kérdéseket kell megvizsgálni.
Polgármester: Akkor az a módosító javaslat, hogy
a testület újból tárgyaljon a beszámolóról, amelyben már mind a 4 körzet (a 3 felnõtt és a gyermekorvosi) adatai benne vannak. És vizsgálja felül a
testület a szerzõdéseket.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta és nem fogadta el a
Simontornya egészségügyi alapellátásának
helyzetérõl, a háziorvosok tevékenységérõl
szóló beszámolót. Új beszámoló készítését rendeli el, melyben mind a 4 háziorvosi körzet
egészségügyi tevékenységérõl részletes adatokat vár. Emellett elrendeli a háziorvosi szerzõdések felülvizsgálatát is.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.

Tájékoztató a Simontornya
Csatornamû és Vízgazdálkodási
Társulat tevékenységérõl

Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság
nem javasolja elfogadásra a beszámolót. A várospolitikai fórumon is ezt mondta el Kossa úr. Valamint vannak itt számszaki problémák. Például 100
ezer forint eltérés van az adatokban. Egyszer 5 millió 10 ezer forintot ír, utána meg 5 millió 110 ezret.
Kossa István, az intézõbizottság elnöke: A KissTike Kft. megbízási díja ez, ez a szerzõdésben szereplõ összeg 3 millió forint+áfa. 1450 lakástakarék-pénztári szerzõdésrõl volt szó. Azt javasolták,
vegyen fel egy embert állandóra, ezt nem akarta.
Nehéz lett volna olyat találni, aki otthon van ilyen
ügyekben, a kft. meg több településen is ezt a munkát végezte.

KÖZÜGYEK
K. I. képviselõ: A levélkihordónak fizettek ki 100
ezer forintot, a NAV-hoz is bejelentették.
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A kiadási oldal sem
stimmel.
K. I. képviselõ: Az összegek naponta változnak.
Múlt héten is érkezett több 40 ezer forintos befizetés. Van 5 millió forint tartalék is, ezt majd az önkormányzat fogja kezelni. Hogy az átadáskor ez pontosan 4,8 millió vagy 5,2 millió forint lesz, azt még
nem lehet tudni.
K. I., az intézõbizottság elnöke: A hozzájárulás kiszámolásakor cél volt, hogy minél kisebb összeg
legyen, de az is, hogy minden kiadást fedezzen. Így
lett végül 40 ezer forint a fizetendõ összeg. Vannak,
akik úgy fizették be a pénzt, hogy nem kötöttek
szerzõdést, nekik vissza kellett ezt adni. Még most
is van kb. 5 ember, akit nem érnek el.
Polgármester: Simontornya történetének legnagyobb beruházása volt ez, amiért az önkormányzat
rengeteg kritikát kapott. Pedig az önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetõen lett az önköltség
majdnem 0 forint. Az emberek mára már tudják,
hogy vissza fogják kapni a pénzüket. A társulat kimutatásában nincs elég információ. Elvárta volna,
hogy tételesen kimutatják, mire ment el a pénz.
Laptop, telefonvásárlás stb. Az önkormányzat 3
éven keresztül minden hónapban tárgyalta a beruházás állását. A társulat viszont csak az utolsó ülésre hívta meg az önkormányzatot. Arról is várják az
emberek az információt, hogy pontosan mikor kapják vissza a pénzüket.
A BEVÉTELEKHEZ: 98 tag egyösszegû befizetést
tett. Az 98x251 ezer forint, ez 24 millió forintra jön
ki. Közben azt látja, hogy csak 11 millió forint van itt
feltüntetve. Megkérdezi, mi ennek az oka. A várospolitikai fórumon elhangzott, hogy egy szakértõi díj
lesz, itt pedig kettõ van feltüntetve. Gondolja, hogy
ez a végelszámolás miatt kellett. Az önkormányzatra nem vonatkozik a befizetési kötelezettség, ezért
a bevétel kevesebb lesz. De közben az önkormányzat is várja vissza a megelõlegezett összeget. A
megtakarított összegbõl korábban utat akartak építeni, de közben megváltozott a törvény, a befizetett
összegbõl megmaradó részt vissza kell adni a lakosságnak. A hálátlan feladat az önkormányzatra
hárul. Most küldik ki a talajterhelési díjról szóló
számlákat.
K. I. képviselõ: Az LTP-szerzõdéssel rendelkezõknek most küldték ki az utolsó leveleket. Többen
nem fizettek még, a nekik szóló szövegben két variáció van. Aki kevesebb, mint 40 ezer forintot fizetett be még, az ki kell, hogy egészítse az általa befizetett összeget 40 ezer forintra. Aki 2013 után kötött szerzõdést, annak 42.200 forintra kell kiegészíteni, mert nekik van egy zárlati díj is (2.200 forint).
Az OTP-nél megtörtént az LTP-számlák zárolása.
Sokan szeretnék már felvenni a pénzüket, de ez
még nem lehetséges, mert az OTP-be sem érkeztek
még meg a pénzek. Ha ez megtörténik, akkor az
OTP mindenkit értesít, várhatóan júniusban. Aki a
pénzt építési beruházásra akarja használni, annak
meg kell állapodnia az OTP-vel arról, hogy meddig
köteles errõl elszámolni, és milyen számlát fogadnak el.
Aki, most akarja fizetni a 40 ezer forintot, az már
nem a társulat eddigi számlájára utaljon, mert az
már megszüntetésre került. Van egy új számlaszám, külön erre. De akinek talajterhelést is kell fizetni, annak sok kiadása lesz most. Befizeti a 40
ezer forintot, ha elkészül a bekötés, az újabb 5-10
ezer forint, és ehhez jön a 70-100 ezer forintos talajterhelési díj. Ez ráadásul még csak 2016-ra vonatkozik, közben eltelt 2017-bõl is negyed év, azt is ki
kell majd fizetni.
Nagy gond, hogy többen vannak, akik rákötöttek a
rendszerre, de ezt nem vetették át a DRV-vel. Volt
1300 bekötés, elõfordulhat, hogy a DRV-nél keve-
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redett el a papír. Nekik is kell fizetniük valamennyi
talajterhelési díjat, hiszen, aki nincs regisztrálva a
DRV-nél, az nem kap szennyvízszámlát sem.
Még egy fontos dolog: az idén is lehet locsolás miatt 10 %-os csökkentést kérni. Van egy formanyomtatvány, az letölthetõ a DRV honlapjáról, de a
képviselõ is tud adni, annak, aki kéri.
Andráskó Péter képviselõ: A közületek nagy
összeget fizettek. Megkérdezi, hogy nekik is jár-e a
visszatérítés.
K. I., az intézõbizottság elnöke: Igen. Ha valaki fizetett például 10 részt, az visszakap 2,1 millió forintot. Befizetett 10x250 ezer forintot, a díj 10x40 ezer
forint, a különbözet visszajár. 70-80 ilyen cég van,
õk is kapnak értesítést, júniusban õk is megkaphatják a pénzüket, és az önkormányzat is.
A. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy a Beszédes utcában rá lehet-e kötni 40 ezer forintért a rendszerre,
mert ott nincs gerincvezeték se.
K. I. képviselõ: Van, aki már rá is kötött.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Jogilag ráköthet. De egy helyrajzi
számhoz csak egy bekötés jár. A túloldalról is meg
lehet oldani.
K. I., az intézõbizottság elnöke: Körtés úr sok fontosat elmondott. A rákötés akkor lesz végleges, ha
a DRV is regisztrálja. Aki nem fizeti be a 40 ezer forintot, az nem köthet rá a rendszerre. Ha valakinek
problémája van, akkor forduljon a társulat ügyfélszolgálatához. Kéri, hogy az LTP-számlákra már ne
fizessenek. Ha átutalási megbízásuk van, akkor azt
szüntessék meg. A beruházás végére el kell érni a
95 %-os rákötöttséget.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy aki a 3 %-os levonást választotta, annak is várnia kell-e júniusig a
pénzére?
K. I., az intézõbizottság elnöke: A 3 %-os levonás
akkor él, ha lejárati idõ elõtt megszünteti valaki a
szerzõdést. Errõl nyilatkozik, ezt a felmondást az
OTP elfogadja, majd kiértesíti az ügyfelet. Aki kéri
az állami támogatást, annak a pénzzel 120 napon
belül el kell számolnia. Kérdezték többen, hogy
most már gyûjthetik-e ehhez a számlákat. Ha a
szerzõdésük megszûnt, akkor igen.
Polgármester: Az emberek a hivatalba jönnek,
hogy eltette a pénzüket az önkormányzat. A beszámolóban az 1 millió forintos önkormányzat által fizetendõ költséget nem tudja elfogadni.
K. I., az intézõbizottság elnöke: A társulatot az
önkormányzat alapította, õ is tag, neki is fizetnie
kell. Az 1420 tagban benne vannak az önkormányzati ingatlanok is.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A társulatot a
tagok alapították. Az önkormányzat nem tag.
K. I., az intézõbizottság elnöke: Nem biztos benne, hogy szól a törvény, látni kellene.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: A 2011. évi CCIX. törvény 69. § (2) bekezdése szerint „nem kell víziközmû-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek
és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének.”
Cs. P., a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság nem képviselõ tagja: Nem látta ezt a beszámolót, de az embereket az érdekli, hogy hogyan
lett megállapítva a 40 ezer forintos összeg. Ez a
pénz a tagság pénze. Az adatokat meg kellene jelentetni a helyi újságban. Így a tévéadáson keresztül csak kevesen értik mirõl van szó.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Nem akadékoskodni
akar, de 8 napon belül meg kellett volna küldeni a
társulat megszüntetésérõl a határozatot, amit azóta sem látott. Február elsején megszûnt a társulat.
Tartozása lejárttá vált. Rendezni kell a követeléseket, tartozásokat. Arról, hogy miért 40 ezer forint a
Folytatás a következõ oldalon.
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hozzájárulás, arról is el kellene számolni. Szívesen
kimegy megnézni ezeket az elszámolásokat. Megérti, hogy bizonyos összegek folyamatosan változnak, de a 2010-es, 2011-es adatok már biztosan
nem. A polgármester asszony is említette a jogi
személyek egyösszegû befizetéseit. Ez logikusan
98x251 ezer forint lenne.
K. I. képviselõ: Volt egy társulati döntés, hogy
minden befizetés egyösszegû befizetésnek számít,
ha nem kötnek LTP-szerzõdést. Az akár 70 ezer forintos is, nem csak a 250 ezer forintos.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Ez fogalmi probléma, de
emiatt nem jött ki az összeg. Nem értik meg így az
emberek. Egyösszegû befizetés az, ha valaki egy
összegben a teljes megállapított összeget (a 251
ezer forintot) befizette. De nem mindegy, hogy hogyan veszi át az önkormányzat az egészet. Elõírás,
hogy a hozzájárulással kapcsolatban a társulatnak
együtt kell dolgozni a jegyzõvel. Nem kereste meg
ez ügyben sem a társulat, és az emberek pedig tõle
kérdezik, hogy hova került, mire fordítódott a befizetett pénzük.
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL: az önkormányzati
rendeletben le van írva, hogy ki és milyen kedvezményt kaphat. Aki fizikai okok miatt nem tud rákötni a rendszerre, az 80 %-os kedvezményt kaphat. A
DRV kimutatása szerint 400 személy még nem kötött rá a rendszerre. Tudja, hogy ez nem megbízható adat, de ha csak 100 is jogos belõle, akkor is jelentõs összegrõl van szó. Sorba jönnek be az emberek, mióta megkapták a talajterhelési díjról a levelet. Ez egy adóforma. Adóként kell behajtani a jegyzõnek. Aki nem hoz igazolást a DRV-tõl, hogy átvették a bekötését, annak fizetnie kell. Hiszen, ha
nincs regisztrálva, akkor szennyvízszámlát se kap.
A társulat megszûnése után az önkormányzat felel
a pénzekért. Azért az összegért, amit átvett.
K. I., az intézõbizottság elnöke: Le van írva, hogy
mekkora összeget tud beszedni a társulat, és hogy
mennyi a tartozása. 12 millió forintot kell visszafizetnie összesen.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Az adatok szerint 73 %
most a rákötöttség, ezt fel kell emelni 95 %-ra. Belebukhat az önkormányzat, ha ez nem sikerül.
Polgármester: Az önkormányzat igénye 1 millió 40
ezer forinttal több, mint ami itt le van írva.
A. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy lehet most még
részletekben fizetni, és hány ingatlant nem lehetett
rákötni fizikai okok miatt.
K. I., az intézõbizottság elnöke: Nem lehet.
B. L. címzetes fõjegyzõ: 4 vagy 5 ingatlant nem lehet gravitációsan rákötni.
A. P. képviselõ: Javasolja, hogy az elszámoló bizottság tegye rendbe a számokat a törvényi elõírásoknak megfelelõen.
K. I., az intézõbizottság elnöke: Most már csak az
az egy tétel (az önkormányzati hozzájárulás) vitás
csak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a Simontornya
Csatornamû és Vízgazdálkodási Társulat tevékenységérõl (kiemelten az érdekeltségi hozzájárulás bevételérõl, annak módosításáról és
a visszafizetésekrõl) szóló tájékoztatót. Az abban foglaltakat azzal a kiegészítéssel fogadja
el, hogy a következõ képviselõ-testületi ülésre
a társulat számoljon el az önkormányzati hozzájárulással.

Javaslat a településképi rendelet
megalkotására és az arculati
kézikönyv elkészítésére
Witzl Zsolt városi fõépítész: Az építõipar jelentõs
átalakuláson megy keresztül. A törvények új feladatokat szabnak az önkormányzatok számára. Ehhez szükség van az arculati kézikönyv elkészítésére. Most több építési tevékenységhez nem kell en-

gedély. Ilyen például a 300 négyzetméter alapterületnél kisebb lakóépület. A cél, hogy legyen azért
szakmai felügyelet. Régen a településfejlesztési
stratégia volt a szabályozási terv. Ebbõl aztán sok
minden kikerült. Például, hogy milyen lehet a homlokzat színe, a tetõ anyaga. De az önkormányzat
most az arculati kézikönyvben ezt meghatározhatja. Rendeletben kell meghatározni a településképi
kötelezést. Például, ha egy kerítés nem illik a városképbe, akkor azt fel lehet újíttatni. Itt Simontornyán
is együtt meg lehet határozni ezt. Vagyis kell errõl
egy rendeletet alkotni.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Október elsejéig meg kell
ezt alkotni. Fontos lenne, hogy kapjanak erre pénzt
a települések. Hiszen egy építész alkalmazása sok
pénzbe kerül. Megkérdezi Witzl Zsolttól, hogy tud-e
errõl valamit.
W. Zs. városi fõépítész: Úgy tudja, minden település kap erre a célra 1 millió forintot. De azt, hogy mikor, azt nem lehet még tudni. Ennek a kézikönyvnek
a megalkotása nagy munka. Nem erre alkalmazták,
heti fél napot van csak Simontornyán, ha csak ezt
csinálja, akkor 3 év alatt készülne el vele így. Valószínû, hogy az októberi határidõt módosítani fogják, mert egyik településen sincs erre se ember, se
idõ, se pénz.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a településképi
rendelet megalkotásáról és arculati kézikönyv
elkészítésérõl készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a településkép-védelemmel kapcsolatos eljárást megindítja, melynek keretében a településképi rendeletet megalkotja, és az azt megalapozó arculati kézikönyvet elkészíti.

Javaslat Simontornya város
településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggõ
partnerségi egyeztetési szabályairól
szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
W. Zs. városi fõépítész: Tavaly döntött a testület
a településrendezési eszközök módosításáról, az
elõbb pedig az arculati kézikönyv megalkotásáról.
Ehhez kell a partnerségi egyeztetés szabályait elfogadni.
Cs. L. képviselõ: Hiányolja, hogy soha nem érkezik
javaslat a lakosság részérõl a rendeletekhez.
W. Zs. városi fõépítész: Errõl a témáról lakossági
fórumot is fog tartani a város.
B. L. címzetes fõjegyzõ: A véleményezendõ anyagokat mindig megosztják a városi honlapon is, de
sosem érkezett még javaslat. Ezért a következõ
testületi ülés elõtt közmeghallgatást tartanak a témakörben.
Simontornya Város Önkormányzata képviselõ-testületének 6./2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete Simontornya Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggõ
partnerségi egyeztetési szabályairól

Beszámoló a Városüzemeltetési Kft.
2016. évi gazdálkodásáról és a 2017.
évi üzleti tervérõl
Pásztor Krisztián ügyvezetõ: A múlt heti bizottsági ülés után felvette a kapcsolatot az ipari társasház
képviselõjével.
A. P. képviselõ: A vízszolgáltatás veszteséget termel a cégnek. Tavaly 5 millió forintot. Így hiába van
nyereség az építõipari résznél. A nyereségbõl gépeket lehetne venni, de így elviszi a veszteség.
Megkérdezi, hogy a társasház nem venné-e át az
áram- és a szennyvízszolgáltatást.
Polgármester: Tárgyaltak már az áramszolgáltatásról. Fel kellene értékeltetni a dolgokat.

2017. április
K. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy a kutakat átadná-e az önkormányzat. Az ott dolgozó két embert fizetni kell, a bérük a veszteség fõ oka. Azt javasolja,
hogy a szennyvízvezetéket hosszabbítsák meg
odáig, és mindenki csatlakozzon rá.
P. K. ügyvezetõ: A kutakat nem akarja átadni a kft.,
csak az üzemeltetést, vagy legalább hozzájárulást
kérni érte. Az engedély a kft. nevére szól, nem egyszerû átíratni. Azt ajánlja a társasháznak, hogy fizessenek valamekkora összeget, hogy a kft. vesztesége csökkenjen, de a társasház ne maradjon víz
nélkül.
Alpolgármester: Ez így nem jó. Arra kéri a kft. a
társasházat, hogy fizesse helyette a veszteségét. A
két fõ útvonalra ki kellene számolni, hogy mennyibe kerülne egy vízvezeték kiépítése. Sõt, elõször
azt kell megnézni, hogy kell-e egyáltalán ipari víz
oda. Ha kell, akkor a két vezeték kiépítéséhez járuljanak hozzá, ez nekik is jó, mert utána kevesebb
lesz a vízdíj.
P. K. ügyvezetõ: Az új vezeték esetén is megmarad a két ember bérköltsége. A bevétel csak 100
ezer forint, a bér pedig 400 ezer forint havonta.
Alpolgármester: Ha a gerincvezeték elkészül, rákötnek a vállalkozók, kifizetik a költségét. Aztán a
DRV átveszi a szolgáltatást.
K. I. képviselõ: Akkor úgy kellene kiépíteni, hogy a
saját kutakat le kell zárni. Az új vezetékre kössön rá
mindenki. Ennek a kiépítése lesz 4 millió forint, de
ha utána nem kell foglalkoztatni a két embert, akkor
két év alatt megtérül a beruházás.
Alpolgármester: Ha a vállalkozók hozzájárulnak a
költségekhez, akkor még hamarabb megtérül.
Polgármester: A kft. nem nyelheti le ezt a veszteséget. Üljön le tárgyalni a társasház képviselõje és
az alpolgármester. Nem elég az elvi hozzájárulás,
májusra legyen írásos anyag errõl. Meg kell keresni
a DRV-t is. Azt javasolja, hogy Pásztor Krisztián, a
kft vezetõje, Szabó Attila alpolgármester és Csõsz
László képviselõ kezdjen tárgyalásokat, és írásban
tájékoztassa a testületet.
K. I. képviselõ: A trafókról évek óta tárgyal a testület. Az eladásra határidõt kell szabni, júliust vagy
augusztust. Akár anyagi ösztönzést is fel kell ajánlani az eladás segítésére.
Polgármester: Elõször fel kell értékeltetni. Ha ez
megvan, akkor összehívja a testületet, hogy fogadja el az értékbecslést, így felgyorsulhat az értékesítés. Az önkormányzati vagyon kezelésének szigorú
szabályai vannak.
Cs. L. képviselõ: Átnézte az eredmény kimutatást.
2015-tõl ijesztõ tendencia indult meg. 2009 után
volt összesen 17 millió forint nyereség, de az utolsó
két évben jelentõs veszteséget termelt a cég. Lépni
kell, mert így a cég bedõl.
A másik: a közmunka-programban sok mindent
megcsinálnak. Önköltségi áron szeretné igénybe
venni hozzá a kft. traktorját. Például a járdaépítés a
géppel sokkal gyorsabban megy. Ebbõl a bérbeadásból is lenne bevétele a kft.-nek. A város útjai
hamarabb szépülnének meg.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Megkérdezi, hogy ez elszámolható költség-e a közmunka programban.
Cs. L. képviselõ: Nem. Piaci áron a gép bérlése
100 ezer forint+áfa, ennél alacsonyabb árat szeretne. Évi 3-400 ezer forintból látványos változás
lenne az utakon.
Polgármester: A gépbérléssel a munkaerõköltség
csökkenne.
Cs. L. képviselõ: Hiányolja az anyagból az erre az
évre vonatkozó likviditási adatokat.
P. K. ügyvezetõ: Az idén nincs gond. De elõfordul,
hogy a munka után 3-4 hónappal van csak bevétel,
a bérköltséget pedig azonnal fizetni kell.
Polgármester: Megkérdezi, hogy mennyire van lekötve a kft. építõipari kapacitása erre az évre.
P. K. ügyvezetõ: Júliusig le van kötve.

2017. április
K. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy más településen
az ilyen önkormányzati kft.-k fizetnek-e iparûzési
adót. Mert ez az adó nem vonatkozik az önkormányzatra a törvény szerint. Ezzel is lehetne spórolni pár százezer forintot.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Utánanéz, de véleménye
szerint fizetni kell.
Polgármester: Összefoglalva: a kft. vezetõje kérjen értékbecslést a trafókra, ha el tudja õket adni,
akkor a bevételbõl vehetnek újat. A vízvezetékkel
kapcsolatban létrejön egy bizottság (Csõsz László,
Pásztor Krisztián, Szabó Attila részvételével), megkeresi a DRV-t és a vállalkozókat, majd az áprilisi
ülésre elkészít egy javaslatot.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a Városüzemeltetési Kft. 2016. évi gazdálkodásáról és a 2017.
évi üzleti tervérõl szóló beszámolót.
Megbízza a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõjét,
hogy készítessen értékbecslést a telephelyén található transzformátor állomásokról.
Létrehoz egy bizottságot Csõsz László képviselõ,
Pásztor Krisztián ügyvezetõ és Szabó Attila alpolgármester részvételével. A bizottság tárgyaljon a
DRV Zrt. és az Ipari Társasház képviselõivel a vízszolgáltatás átalakításáról. Az áprilisi képviselõtestületi ülésre készítsen elõterjesztést ennek
eredményérõl.

Beszámoló a 2016. évben
az önkormányzat által juttatott
pénzügyi támogatások
felhasználásáról
(TEMI Fried Mûvelõdési Ház, sport)
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja mind a három beszámolót.
A. P. képviselõ: A mûvelõdési háznál az anyagköltség 3 millió forint. Szeretné ezt részletezve látni. Így nem tudja mire ment el a pénz.
Lacza Attila, a TEMI Fried Mûvelõdési Ház igazgatója: A részletes elszámolást, számlákat leadta a
közgazdasági osztályon. Ez egy nagy mappa, több
mint 200 számlával. Minden elszámolást ellenõrzött a közigazgatási osztályvezetõ.
Cs. L. képviselõ: Az STC ’22 anyagában olvasható,
hogy parkoló kialakítása 1 millió forint önrésszel.
Pásztor Krisztián, az STC ’22 ügyvezetõje: A
Sport büfé elejétõl a kapuig tartana. Térkõvel, parkosítással. A Városüzemeltetési Kft. meg tudja csinálni.
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A kiadási oldal sem
stimmel.
Polgármester: Megkérdezi, hogy közmunkában
nem lehetne-e ezt megcsinálni.
Cs. L. képviselõ: Nem. Csak azokon a területeken
dolgozhatnak, amikre pályáztak. A térkõgyártás kapacitása is le van kötve erre az évre. Esetleg jövõre
tudják vállalni. Az önkormányzat költségvetésében
van viszont 25 millió forint járdaépítésre, erre az évre. Azt át lehet ide csoportosítani.
Polgármester: Ez az STC ’22-nek egymillió forintos
plusztámogatást jelentene. De ezért két 4 millió forint értékû felújítást kap a város.
Cs. L. képviselõ: A 25 millió forintos keretet csökkentse le a testület 23 millió forintra, és csoportosítsa át ide parkoló kialakításra. A következõ költségvetési rendelet módosításakor ezt vegyék figyelembe.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a TEMI Mû-
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velõdési Ház beszámolóját a 2016. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a Simontornya Kézilabda Klub beszámolóját a 2016. évben
az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõtestülete megtárgyalta és elfogadta az Simontornyai Torna Club ’22 beszámolóját a 2016. évben az
önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások
felhasználásáról.

Tájékoztató a helyi önszervezõdési
közösségek 2016. évre biztosított
önkormányzati támogatásának
pénzügyi elszámolásáról
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a három tájékoztatót.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja az önszervezõdési közösségek 2016. évre biztosított
önkormányzati támogatásának pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót.

Javaslat a közfoglalkoztatási vezetõ
munkakör betöltésére kiírt pályázat
elbírálására
A. P., a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke: 5 pályázó volt, a második fordulóba ketten jutottak tovább. Tenke Botond és Csonka
István, akik megfeleltek a kiírásban foglalt feltételeknek.
Cs. L. képviselõ: Bejelenti érintettségét.
Polgármester: Nem fogadja el. Szavazást rendel el
a kérdésrõl.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49. § (1) bekezdése alapján Csõsz László önkormányzati képviselõ személyes érintettségének
bejelentése alapján a közfoglalkoztatási vezetõ munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról szóló döntéshozatalból Csõsz László
önkormányzati képviselõt nem zárja ki.
Polgármester: Három javaslat érkezett. Szavazást
rendel el az „A” javaslatról, miszerint Csonka Istvánt válasszák meg a közfoglalkoztatási vezetõ
posztra.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – úgy határozott,
hogy Csonka Istvánt választják meg a közfoglalkoztatási vezetõ posztra. Így a „B” és „C”
javaslatról már nem kellett szavazni.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Munka Törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény alapján meghirdetett pályázatot eredményesnek ítélte. A képviselõ-testület
Csonka István (7081 Simontornya, Igari út 18.) pályázatát fogadja el, és 2017. július 1. napjától határozatlan idõre kinevezi – három hónap próbaidõvel
– az önkormányzat közfoglalkoztatási vezetõ beosztására. Az illetmény bruttó 220.000 Ft/hó.
A képviselõ-testület felhatalmazza a képviseletét a
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)
41. § (1) bekezdése alapján ellátó polgármesterét,
mint a közfoglalkoztatási vezetõ felett a Mötv. 67. §
g) pontja szerint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlóját a kinevezésre vonatkozó okirat kiadására.
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Javaslat a Szilfa utcai telkek
használatba adására
Polgármester: A döntés már az elõzõ ülésen megszületett, most a helyrajzi számokat kell csak módosítani.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a 16/2017. (II. 20.) KT határozat módosításáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott jogkörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását
adja, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság az EFOP-2.2.2.-17 kódszámú „Intézmény
ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való
áttérés fejlesztése – intézményi férõhely kiváltás”
címû felhívásra benyújtásra kerülõ pályázatának
eredményessége esetén a Simontornya belterület,
az ingatlan-nyilvántartásban 1248 és 1262 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 2272 és 1871 m nagyságú, összközmûvesíthetõ ingatlanon az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások megvalósítására szolgáló épületet létesítsen, a
támogatási idõszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, mint idegen vagyonon eszközölt beruházás, továbbá vállalja, hogy az
ingatlan a kötelezõ fenntartási idõszak tartalma a
fejlesztés céljára rendelkezésre áll;
felhívja a polgármestert a pályázat megvalósításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és az ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára,
valamint a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges nyilatkozatok kiadására, a megállapodások aláírására.
2

Javaslat a LUMMA COMPOSITES Kft.
ingatlanvásárlási kérelméhez
kapcsolódó értékbecslés
elfogadására
Polgármester: Megérkezett az értékbecslés.
904.500 forintra értékeli az épület eladásra kínált
részét.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a LUMMA COMPOSITES Kft. ingatlanvásárlási kérelmérõl készített elõterjesztést.
A képviselõ-testület a 2011. évi CLXXXIX. tv. 107.
§-ban kapott jogkörében eljárva a Simontornya,
belterület 135/31 hrsz. alatti ingatlanon álló önkormányzati tulajdonú épületrész értékbecslését
904.500 Ft áron elfogadja.

Javaslat a SZÖVIN Kft.
ingatlanvásárlási kérelméhez
kapcsolódó értékbecslés
elfogadására
Polgármester: Ez is egy értékbecslés. A gimnáziumi épület nyaktagja 2 millió forint.
A. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy nem venné-e
meg az egész épületet a vállalkozó.
Alpolgármester: A TOP-pályázat keretében fel lesz
újítva az épület. Akkor majd bérelni szeretné, de
megvenni nem.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a SZÖVIN Székesfehérvár Kft. ingatlanvásárlási kérelmérõl készített elõterjesztést.
A képviselõ-testület a 2011. évi CLXXXIX. tv. 107.
§-ban kapott jogkörében eljárva a Simontornya,
belterület 135/4/A/1 hrsz. alatti ingatlanon álló önkormányzati tulajdonú épületrész értékbecslését
2.000.000 Ft áron elfogadja.
Folytatás a következõ oldalon.
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Javaslat az önkormányzati lakások
eladásához kapcsolódó értékbecslés
elfogadására
Polgármester: Az egyik lakást 3 millió 630 ezer forintra, a másikat 3 millió 180 ezer forintra értékelték.
K. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy áll a biztosítási
ügye a lakásnak.
Polgármester: Az elõzõ lakó vállalja a kártérítést.
A. P. képviselõ: Megkérdezi, hol lesznek meghirdetve ezek a lakások.
Polgármester: A városi tévében, a helyi újságban
és a honlapon is.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdoni lakások meghirdetésérõl készített
elõterjesztést.
A képviselõ-testület a 2011. évi CLXXXIX. tv. 107.
§-ban kapott jogkörében eljárva a 25/2012. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének
és a 11. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelõen a
Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. sz. II/1.
(1469/2/A/9) és a Mátyás k. u. 4-5. III/3.
(1469/2/A/11) hrsz. alatti ingatlanok értékbecslését 3.630.000, illetve 3.180.000 Ft áron elfogadja.

Javaslat energia-megtakarítási
intézkedési tervek elfogadására
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy kötelezõ-e
ilyet elfogadni.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési
ügyintézõ: Igen, törvény írja elõ.
Cs. L. képviselõ: Nagyon magasak a költségek, és
2025-ig szól a terv. Évente be kellene tervezni belõle valamennyit a költségvetésbe.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Várható, hogy lesz rá pályázat. Simontornyán Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ hivatali feladatként
készíti el ezeket a tervet, máshol erre is százezer forintokat költenek.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta az energia-megtakarítási intézkedési tervek elfogadásáról készített elõterjesztést.
A képviselõ-testület a 2015. évi LVII. tv. 11/A.
§-ban kapott jogkörében eljárva elfogadja a mellékelt energia-megtakarítási intézkedési terveket.

ján a Leather Product Hungary Kft. (székhely: 1051
Budapest, Szent István tér 4-5., 2. emelet 3., cégjegyzékszám:
01-09-190774,
adószám:
24943312-2-41) az elkövetkezõ napokban hivatalos formában is be kíván nyújtani a Nemzeti Befektetési Ügynökséghez bõripari feldolgozóipari beruházásra vonatkozó egyedi kormánydöntéses támogatási kérelmét.
A támogatási kérelemben kifejtésre került, hogy a
Leather Product Hungary Kft. több telephelyes beruházást tervez, melynek összköltsége 24 m EUR,
és ebbõl 11 m EUR Simontornyán valósulna meg,
összességében 255 fõs munkahelyteremtéssel.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete támogatja a projekt sikeres megvalósítását, és minden segítséget megad ehhez, tekintettel arra, hogy a város stratégiai fejlesztési terveihez jól illeszkedõ, korszerû ipari üzem jön létre,
amely a Simontornyai Bõrgyár hagyományait veszi
alapul, és jelentõs technológiai rekonstrukcióval
jár együtt.
Nagyra értékeljük, hogy a Leather Product Hungary
Kft. a Kanizsa Trend bútorgyárral közösen varrodai
tanmûhely kialakítását is tervezi a városunk tanintézeteivel együttmûködve.
A fentiek alapján a képviselõ-testület javasolja a támogatási kérelem elfogadását, és a lehetséges
maximális támogatás megadását.

Javaslat a TOP-pályázatok
elõ-közbeszerzésérõl
Polgármester: Reméli, hogy a héten végre lesz
eredményhirdetés a TOP-pályázatokról. Ezekben a
Bujdosó Ügyvédi Iroda bonyolítja a közbeszerzést.
Ezek meggyorsítására kell megkötni az elõ-közbeszerzést.
Alpolgármester: Ha kiderül, hogy kik nyertek a
TOP-pályázatokon, akkor egyszerre rengetegen
akarnak majd közbeszerzést lefolytatni, aztán meg
kivitelezõt keresni. Lázár János is ezt mondta. Nem
lesz elég kivitelezõ cég.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a TOP-pályázatok
elõ-közbeszerzésérõl készített elõterjesztést.
A képviselõ-testület a 2015. évi CXLIII. tv. 5. § (1)
bekezdés c) pontjában kapott jogkörében eljárva a
közbeszerzési szabályzata alapján a mellékelt három közbeszerzési ajánlattételi felhívást elfogadja.

Javaslat a Leather Product Hungary
Kft. elvi támogatási kérelmének
elfogadására

Javaslat a TOP pályázatokhoz
kivitelezõk meghívására.

Polgármester: A kérelemben azt írja a kft. vezetõje, hogy bõrgyárat akar létrehozni. Több éve tervezi
ezt. Csak elvi támogatást kér. Szeretné, ha megvalósulna, de sok ilyen érdeklõdõ volt már, aztán nem
lett belõle semmi.
Cs. L. képviselõ: Azt látja a levélben, hogy zárt
ülést kért a vezetõ.
Polgármester: A címzetes fõjegyzõ úrral átnézték
a vonatkozó elõírásokat. Ez a tárgyalás nem sért
gazdasági érdeket. Az elvi támogatást nem kell zárt
ülésen tárgyalni.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Csak az önkormányzat
vagyonával kapcsolatban lehetne zárt ülést tartani.
A levélben pedig össze-vissza írt adatok vannak.
K. I. képviselõ: Nincs is ennyi szakember, amenynyirõl õ ír.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a LEATHER PRODUCT
HUNGARY Kft. támogatási kérelmérõl készített elõterjesztést.
Több éves elõkészítõ munka és a Simontornya Város Önkormányzatával való együttmûködés alap-

Polgármester: Az elõzõekben ismertetett okok miatt kell errõl is dönteni.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a TOP-pályázatokhoz kivitelezõ kiválasztásáról készített elõterjesztést.
A képviselõ-testület a TOP-pályázatok kivitelezésére az alábbi cégeket hívja meg:
Templom u. 4. felújítása: Kapos-Koppányvölgyi
Vizi Társulat (7090 Tamási, Rákóczi u. 17-19.), Építõ és Városüzemeltetési Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 29.), Tam-Bau Kft. (7090 Tamási, Nyírfa
sor 11.), Kun-Mátrix Építõipari és Kereskedelmi Kft.
(5350 Tiszafüred, Füredi u. 99.), Duviép 200 Építõipari és Szolgáltató Kft.);
Szent István k. u. 3. felújítása: Keviva Közép-Európai Vízépítõ és Vállalkozási Kft. (7171 Sióagárd,
Kossuth u. 59.), Kapos-Koppányvölgyi Vizi Társulat
(7090 Tamási, Rákóczi u. 17-19.), Tam-Bau Kft.
(7090 Tamási, Nyírfa sor 11.), Közmû-Alagút Magas- és Mélyépítõ Zrt. (1151 Budapest, Bogáncs u.
6-8.), Építõ és Városüzemeltetési Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 29.).

2017. április
Javaslat a Simontornyai
Polgármesteri Hivatal Konyha
szellõzési rendszere kivitelezõ
kiválasztására
Polgármester: Az anyag kiküldése után érkezett
egy módosítás. Tóth úr 19 millió 723 ezer forintra
emelte az ajánlati összeget.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy csökkentette-e az árat egy millió forinttal.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési
ügyintézõ: Nem! Emelte 10 millióval! Két részbõl
áll az ajánlat: gépészet és építészet. Tóth úr csak az
egyiket nézve adott ajánlatot elõször.
Polgármester: Az elõterjesztésben van A, B, C variáció is. A C-t javasolja, hogy kérjenek újabb egy
év haladékot erre. 21 millió forint rengeteg pénz. Ha
haladékot kapnak, akkor talán addigra az ötödszörre beadott konyhafelújítási pályázat is nyer, és akkor abból meg lehet ezt csináltatni.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Erre lehet hivatkozni a kérelemben, hogy már négyszer pályázott az önkormányzat, és majd a TOP-pályázatokkal együtt ezt is
meg kívánja valósítani.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a napközi konyha
szellõzésének kiépítésérõl készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõtestülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
Simontornya, Szent István k. u. 3. sz. (hrsz.: 29/1)
alatti napközi konyha szellõzésének kivitelezési
munkáira újabb 1 év haladékot kér a magas költségek miatt. Ekkora, erre a célra tervezett költséget a
2017. évi költségvetési rendelet nem tartalmaz, és
átcsoportosítással sem biztosítható.

Javaslat az urnafal elkészítési
költségek megemelésére
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy teljesen új falat építenek-e, mert a kerítés lassan dõl kifelé. A kerítésközbe lehetne új urnahelyeket létesíteni, de
elõbb a kerítés alapját meg kell erõsíteni. A földút
elé pedig szeretnének az emberek egy sövényt,
hogy a temetések alkalmával felfogja a zajt, meg
takarja az utat.
Cs. L. képviselõ: Megnézte a területet. A katolikus
egyház végigültettette fagyallal azt a részt, kell
még 1-2 év, míg az megerõsödik.
Alpolgármester: Nem arra a területre gondolt, hanem a parkoló elõttire.
Cs. L. képviselõ: Lehetne oda kaukázusi szilt ültetni.
Polgármester: Fontos, hogy az urnafal jó minõségû legyen. Nem 1-2 évre készül. De még az idén
meg kell csinálni, most már a temetések nagy része urnás.
Cs. L. képviselõ: Meg kellene várni a másik javaslat költségeit. Készítsen a Városüzemeltetési Kft.
egy árajánlatot.
Polgármester: Azt nem kell megvárni. Most meg
kell emelni az erre tervezett összeget, aztán majd a
két ajánlat közül kiválasztani a kedvezõbbet.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2017. évi költségvetése terhére megemeli a temetõi urnafal költségét
2.343.398 forintra, és ezt a költségvetési rendelet módosításakor figyelembe veszi.
„Testvértelepülési programok és együttmûködések” program keretében a Simon-tornya ünnepe,
avagy a „Népek lelke, a nemzetek ízletei” címû pályázat benyújtása.
Polgármester: Az anyagot most osztotta ki, sürgõsen tárgyalni kell.
A városnapi programban a táncegyüttesek ellátására pályáznak.
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Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a „Testvértelepülési programok
és együttmûködések” keretében pályázatot
kíván beadni a Simon-tornya ünnepe, avagy a
„Népek lelke a nemzetek ízletei” címû program
támogatására.

A képviselõk bejelentései,
interpellációi, kérdései
A. P. képviselõ: A térfigyelõ kamerák felhelyezését el kell kezdeni idõben, hogy ne járjanak úgy,
mint tavaly, hogy a hideg miatt nem lehetett dolgozni. Megkérdezi, hogy mikor indulnak a kátyúzások, mert az Arany János utca járhatatlan.
Polgármester: Várja, hogy a társulattól végre az
önkormányzat is megkapja a pénzt.
Cs. L. képviselõ: Sokan kaptak levelet a talajterhelési díjról. Rossz a szövegezése. Azt írja, hogy a díj
1200 forint köbméterenként. Utána, hogy van egy
1,5-es szorzó. Úgy kellett volna fogalmazni, hogy
1800 forint/köbméter. Megkérdezi, hogy lehet-e
erre részletfizetést kérni.
B. L. címzetes fõjegyzõ: A kormányrendelet alapján íródott a levél. Ebben az áll, hogy a díj 1200 forint/köbméter, ezt szorozza fel 1,5-el. Ez valóban
1800 forint/köbméter. Ha valaki a mennyiséget vitatja, akkor a DRV-hez kell fordulnia. Részletfizetést
lehet kérni. Be kell jönni a hivatalba, írásban kell
kérni, indokolni kell. Például, hogy kevés a jövedelme. El nem engedhetõ a díj, de részletfizetés adható.
Cs. L. képviselõ: A szennyvízberuházás garanciája
októberben lejár. A Malom utca 2-3 centimétert
süllyedt. Jelezni kell.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Ma volt itt a kivitelezõ. Jelezte neki. Áprilisban a téli megsüllyedés miatt bejárás lesz.
K. I. képviselõ: A talajterheléses nyomtatványon
van, hogy mentes vízmennyiség. Megkérdezi,
hogy mit jelent ez. Az 1200x1,5 megtévesztõ, és
forint helyett m van. A 3. pontban van, hogy díjkedvezmény. Megkérdezi, ez mit jelent.
B. L. címzetes fõjegyzõ: A rendelet meghatározza,
hogy mikor jár 80 % és mikor 50 % kedvezmény. De
ennek igénybevételéhez elõbb be kellene vallani a
mennyiséget. Eddig egy bevallás sem érkezett.
K. I. képviselõ: A locsolási kedvezményt április
15-ig kell kérni. Megkérdezi mi történt a Könyök utcaiak vízellátása ügyében.
Polgármester: Továbbította a kérést a DRV-hez.
K. I. képviselõ: A Temetõ utcán süllyedés van. Ki
kell javítani, mert akár gázcsõtöréshez is vezethet.
A Várkert utcai zsilip ügyében: 50 köbméter vízrõl
van szó. Még tárgyalni kellene a DRV-vel. Õ kezeli a
szolgáltatást, ne az önkormányzat fizesse ki a zsilip
11 millió forintos költségét.
Zs. I. képviselõ: A posta elõtti parkolónál megáll a
víz, nincs elvezetés.
Cs. L. képviselõ: A kifolyót meg fogják hosszabbítani, azért nincs még az a rész füvesítve.
Zs. I. képviselõ: A szennyvízberuházáskor feltörték a Sziget utcai járdát. Jelezni kell a bejáráskor,
hogy építsék újra.
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akban: Rendelet) 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti javaslattételi jogával élve:
„Tolna Megye Önkormányzatának Bezerédj István-díja” megyei kitüntetésre Kovács László urat,
„Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja” megyei kitüntetésre Reisz Tamás urat
(posztumusz),
„Tolna Megye Önkormányzatának Beszédes József-díja” megyei kitüntetésre Szabó László urat,
„Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton díja” megyei kitüntetésre Vámi István urat és Kapoli
István urat,
„Tolna Megye Közszolgálatáért” megyei kitüntetésre Bárdos László címzetes fõjegyzõ urat,
„Tolna Megyéért” megyei kitüntetésre Phan Bich
Thien asszony és Túróczi László úr a FRIED Kastélyszálló tulajdonosait javasolja felterjeszteni.

Andráskó Péter képviselõvel
szemben kezdeményezett
méltatlansági eljárás lefolytatása
(zárt ülés)
Simontornya Város Önkormányzata képviselõtestülete Andráskó Péter képviselõt személyes
érintettsége miatt kizárja a döntéshozatalból.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete zárt ülésen a következõ határozatot
hozta:
Simontornya város képviselõ-testülete megtárgyalta Andráskó Péter önkormányzati képviselõ
méltatlansági ügyének körülményeit.
Megállapítja, hogy az összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos feladatokat ellátó köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság a képviselõt
2017. március 6-ai rendkívüli, zárt ülésén meghallgatta.
2.) Megállapítja, hogy bár fizetési tartozása áll
fenn, a NAV 2017. március 2-án kelt 3472482841
sz. határozatában részben helyt adott a fizetés
könnyítése iránti kérelmének, tartozásának vonatkozásában 18 havi részletfizetést engedélyezett.
3.) Andráskó Péter nyilatkozata, illetve a NAV határozata alapján további lejárt köztartozása nincs.
Mindezekre tekintettel a képviselõ-testület Andráskó Péter önkormányzati képviselõvel szemben
folytatott méltatlansági eljárást megszünteti, és
megállapítja, hogy a képviselõvel szemben pillanatnyilag méltatlansági ok nem áll fenn.
Va Lá

Rendõrségi jelentés
Tisztelt polgármesterasszony!
Tisztelt jegyzõ úr! Tisztelt képviselõk!
Az elmúlt testületi ülés (2017. február 20.) óta
2017. március 24-ig 5 esetben került sor nyomozás
elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult
egy eleki lakos ellen, aki 2017. február 18-án, 3 óra
00 perckor Simontornya, Igari út és Bercsényi u.
keresztezõdésében az általa vezetett jármûvel ittas
állapotban közlekedett.
2. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. február 7. és 2017. február 21. közötti idõben egy személygépkocsit, amelynek õ volt az üzemben tartója, feltehetõen hamis
adásvételi szerzõdés felhasználásával a simontornyai okmányirodában a volt felesége nevére átíratott.
3. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. február 26-án 9.00 óra körüli idõpontban a tulajdonát képezõ, a simontornyai
vasútállomás mellett lévõ régi kazánház épületébe
ajtókifeszítés módszerével behatolt, és onnan különbözõ, elsõsorban fémtárgyakat kísérelt meg eltulajdonítani kb. 150.000 Ft értékben, melyeket
már az épületen kívülre pakolt, azonban cselekménye közben megzavarták. A bejelentést követõ rövid idõn belül a Simontornyai Rendõrõrs rendõrei az
elkövetõt Simontornya területén elfogták, majd
elõállítására és gyanúsítottként kihallgatására került sor.
4. Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult
egy simontornyai lakos ellen, aki 2017. február 24én, 23.00 óra körüli idõben Pálfáról Simontornya
irányába közlekedett személygépkocsival ittas állapotban, és a 6317-es út 38. km szelvényében elvesztette a jármûve felett az uralmat, a menetirány
szerinti jobb oldali árokba hajtott, onnan az úttestre
csapódott és ott a gépkocsi a tetején állt meg.
5. Egy tamási lakos feljelentést tett egy simontornyai lakos ellen, aki az egyik simontornyai társasház volt közös képviselõjeként a rábízott
350.000 Ft-tal a feljelentés napjáig nem számolt el,
mely összeggel feltehetõen sajátjaként rendelkezett.
Ritter Rudolf c. r. alez.,
õrsparancsnok helyettes

Megfiatalodott a polgármesteri hivatal

Javaslat a megyei kitüntetõ címek
adományozására (zárt ülés)
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete zárt ülésen 6 igen szavazattal
–ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – a
következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntetõ díjainak alapításáról és adományozásáról szóló
3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a további-

Két fiatal munkaerõ nyerte el az álláspályázatot. Fehérné Ható Csilla pénzügyi elõadóként, míg Zsolnai Krisztina adóügyi elõadóként tevékenykedik. Mindkettõjüknek azt kívánom, hogy találják meg számításaikat, és legalább annyi ideig szolgálják Simontornya
lakóit, mint elõdeik.
Va Lá
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Beszámoló a Simontornya Város Csatornamû
Vízgazdálkodási Társulat tevékenységérõl
Tisztelt Képviselõ-testület!
Társulatunk 2010. november 5-én lett bejegyezve a cégbíróságnál. 2011 szeptemberéig a tevékenysége szünetelt arra várva, hogy Simontornya elnyeri
vagy nem a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító létesítésére beadott pályázatát. Errõl 2011 szeptemberében szereztünk tudomást. Ezt megelõzõen a polgármesteri hivatal által felkért szervezõ cég (N-Alexander) számos Lakástakarék Pénztár (LTP) szerzõdést kötött 2010-ben.
Az LTP-befizetések 2011 októberében kezdõdtek meg a támogatási szerzõdés
aláírása után.
Az önkormányzat a tagok helyett a számlanyitási díjat és az elsõ havi részletet
kifizette. Ezt az összeget a társulattól visszakéri. Minden LTP-tag esetében a
havi 150 Ft számlavezetési díjat az OTP erre az egy évre is levonta. (Ez 1800
Ft/LTP-tag, kb. 1.400.000 Ft pluszköltséget jelentett).
A polgármesteri hivatal 2011 decemberéig végezte a társulat operatív ügyeinek intézését. Ekkor átadta az addig összesített dokumentumokat a társulatnak.
A kezdeti nehézségeken túljutva, megszerveztük a társulat ügyfélszolgálatát,
az LTP-befizetések analitikájának folyamatos vezetését, számítógépes nyilvántartását és a csoportos utalásokat.
Pontosítottuk a tagjegyzéket, amit a cégbíróság elfogadott. Legtöbb probléma
abból adódott, hogy nagyon sok tag LTP-szerzõdése hibás volt, és egyedül
nem tudták kijavíttatni azokat. Ezeknek a szerzõdéseknek a rendbe tétele folyamatos munkát jelentett, de kénytelenek voltunk átvállalni az egész társulat érdekében.
Az érdekeltségi egységekre elõírt befizetések alakulása:
Társulati tagok száma: 1420, ebbõl gazdasági társaság: 45, magánszemély:
1375 fõ.
LTP-szerzõdéssel rendelkezik: 1146 fõ (Bp. OTP nyilvántartás 2016. dec. állapot)
Részletfizetési megállapodással rendelkezik: 7 fõ
Egyösszegû befizetést tett: 67 fõ + 31 céges érdekeltségi egység.
Nem vállalt semmilyen befizetési lehetõséget: 169 fõ
Mivel a beruházás támogatottsága 95 %-ra nõtt és a BM önerõalap kiegészítette a beruházás maradék önerõrészét, így már 100 %-os támogatottságról beszélünk, ezért más megközelítésbõl kell elemezni a befizetések mértékét.
Ennek tudatában az alábbi következtetésre jutottunk:
Az 1146 fõ LTP-szerzõdéssel rendelkezõ tag közül 217 fõ eddig kevesebb
megtakarítással rendelkezik, azaz a befizetéseik nem érik el a 40.000
Ft-ot (módosított összeg).
Ezek megoszlása: 217 fõbõl simontornyai lakos 197 fõ, vidéki lakos: 20
fõ.
A 40.000 Ft összeg feletti befizetõk megoszlása: simontornyai lakos 872
fõ, vidéki lakos 57 fõ.
Az egyösszegû befizetõk, illetve részletfizetõk által befizetett összeg:
14.624.599 Ft.
Az LTP-számlára befizetett összegek, lakosság megtakarítása:
129.512.462 Ft.
Ez nem tartalmazza az állami támogatást.
Az egy érdekeltségi egység 251.000 Ft-os összege módosult 2017. február
1-jén 40.000 Ft összegre érdekeltségi egységenként. Ez nem egyszerûen csak
pénzügyi elszámolás, mert eleget kell tenni több hatóság és a vízi közmû törvény társulatokra vonatkozó elõírásainak. Az alapszabály módosítást elfogadtuk, amit a cégbíróság felé beadtunk. Továbbá az LTP-szerzõdések kapcsán az
OTP-vel is megállapodást kötöttünk az LTP-szerzõdések felmondásával kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy a társulat elszámolása és a visszatérítések elõkészítésének lebonyolítása pénzügyileg és jogilag megfelelõ legyen, megbízást kellett adnunk egy olyan cégnek, amely ezt már számtalan településen,
profi módon elvégezte. Referenciájuk révén leinformáltuk õket, és a küldöttgyûlés a Kiss-Tike Kft. mellett döntött.
Az LTP-szerzõdéseket felmondva a következõ bevételekkel számol a társulat:
40 eFt feletti visszautalás
929 fõ esetében lehetséges (40.000x929)
37.160.000 Ft

40 eFt alatti befizetések esetén
a teljes összeg visszajár (217 fõ)
1.814.000 Ft
A társulat bankszámla egyenlege (2017. március)
4.755.700 Ft
Összesen rendelkezésre álló összeg:
43.729.700 Ft
Várható kiadások:
Nem LTP-fizetõk 40.000 Ft feletti részének visszafizetése
12.000.000 Ft
Kiss-Tike Kft. (3.810 eFt) Etika BT (1.200 eFt)
elszámolással kapcsolatos
5.110.000 Ft
Bankköltség várható összege az elszámolás idõszakára
1.500.000 Ft
Önkormányzat követelése
17.490.000 Ft
Hátralévõ idõszak könyvelése, levélkihordás, postázás
500.000 Ft
Végelszámolási szakértõi díj, ügyvédi költség
1.270.000 Ft
Összes kiadás
37.870.000 Ft
Biztonsági tartalék (maradványérték):
5.859.000 Ft
Önkormányzati tartozás elszámolása:
Lakossági belépési díj
6.777.695 Ft
Önkormányzati ingatlanok utáni hozzájárulás
2.322.000 Ft
Önk. kifizetés a társulat felé
3.858.000 Ft
Kártalanítás
8.768.910 Ft
Összesen:
21.452.605 Ft
Csökkentõ tételek:
26 db önk. ingatlan utáni hozzájárulás (26x40.000)
-1.040.000 Ft
Kártalanítás (1/3 önk., 2/3 társulat)
-2.923.000 Ft
Önkormányzati igény összege:
17.489.605 Ft
A felvázolt számadatok a társulati elszámolás végelszámolását tükrözik, ezzel
zárnánk a társulat munkáját. A maradványérték még tovább növelhetõ a
40.000 Ft-ot el nem érõ LTP-befizetések esetén, amennyiben azt a tagok kiegészítik a követelt összegre. Valamint növeli még az egyáltalán nem fizetõ tagoktól beérkezõ érdekeltségi hozzájárulás.
A társulat megszûnése után a maradványérték az önkormányzathoz kerül. Ezt
elkülönített számlára kell helyeznie az önkormányzatnak és az összeg felhasználásáról a döntést a képviselõ-testület hozza meg.
Ebbõl kell finanszírozni azokat a visszatérítéseket is, amelyek hibás
LTP-szerzõdések miatt nem kerültek egyes tagok számláira. Ehhez
szükséges a tag jelentkezése. Néhány ilyen esetrõl van szó.
Arról is szót kell ejteni, hisz már több fórumon elhangzott, hogy hogyan jött ki a
40.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás. Szükséges megemlíteni a KISS-TIKE Kft.
észrevételét, mely szerint ilyen kevés összegû érdekeltségi hozzájárulással az
elmúlt években nem találkoztak, ezek az összegek 60-100.000 Ft összeg között
mozogtak.
Az elmúlt évek bevételei és költségeinek alakulása:
Bevételek két forrásból érkeztek.
Egy összegû befizetõk befizetései:
14.625.000 Ft
Önkormányzati átutalás a mûködéshez:
6.180.000 Ft
Rendelkezésre állt összeg:
20.805.000 Ft
Hitel felvételére nem került sor.
A társulat kiadások alakulása 2011-tõl 2016. 12. 31-ig.
A társulat költségei az elmúlt években:
2011.
149.581 Ft
2012.
2.057.306 Ft
2013.
4.600.593 Ft
2014.
3.540.616 Ft
2015.
3.642.124 Ft
2016.
3.134.000 Ft
17.124.220 Ft
Költségek alakulása a társulat mérleg és eredmény kimutatása szerint,
valamint a kiegészítõ mellékletek alapján:

2017. április
A befizetések analitikájának és GIRO fájlok elkészítésének feladatát külsõ cégre kellett bízni, de folyamatosan problémák merültek fel a céggel. Látva a
bizonytalanságot, a KIMO-SOFT Kft.-vel kötöttünk
szerzõdést 2012. szeptember 19-én. A szerzõdéskötés a banki befizetések kezelésére, a csoportos
átutalások összeállítására stb. szólt. Szolgáltatási
díj mértéke 127.000 Ft/hó. Ez a vállalási összeg
maradt mindvégig.
A társulat alapításával megbízott cég úgy rendelkezett, hogy az LTP-szerzõdõ felek a havi részleteket a
társulat számlájára utalják, és onnan az összeg havi
utalással kerüljön továbbküldésre (csoportos átutalással) a tagok számláira. Az ezzel járó költségek
öt év alatt 7.600.000 Ft kiadást jelentettek (befizetési analitikát végzõ cég). Ezt az összeget növeli
még az évek során felmerülõ, az utalásokból adódó
bankköltség.
Viszont ha mindenki közvetlenül a saját számlájára
fizet, kevesebb ugyan a fenti költség, de az ellenõrizetlen befizetések miatt valószínûleg jóval kevesebb teljesítést ért volna el a társulat, és nem tisztázódhattak volna az LTP-szerzõdések hibái. Ez a
csatornahálózatra történõ rákötések számát is
csökkentette volna.
A társulat fõkönyvi könyvelését, mérleg és eredménykészítést, bevallások benyújtását, LTP-szerzõdéskötéseket, megszüntetõ határozatokat, valamint az ügyeleti ellátást az ETIKA BT. végezte
80.000 Ft/hó összegben.
Értékcsökkenést a társulat megalakulásakor vásárolt laptop és nyomtató után számoltuk el.
Két legolcsóbb telefont vásároltunk, ennek havi
költsége átlagban 6.000 Ft/hó/két készülék.
A társulat tagjait érintõ teendõk:
Mivel a tagok befizetései nagyon különböznek,
több csoportra oszthatók, különbözõ értesítéseket
küldtünk és fogunk még kiküldeni arról, hogy kinek
mi a teendõje. Kérünk mindenkit, hogy vegye át és
olvassa el a levelünket, és az abban leírtak szerint
cselekedjen!
A 40.000 Ft feletti befizetõk már kézhez kapták a leveleket. A 40.000 Ft alatt teljesítõk a napokban
kapják meg az értesítéseket. Várhatóan május elején értesítjük az egy összegben befizetõket a
visszautalással kapcsolatban.
Lakosság feladata:
Az OTP értesíti a tagokat a csoportosan felmondott
LTP-számlák elszámolásával kapcsolatban. A továbbiakat mindenkinek egyénenként kell intéznie.
A lakáscélra való felhasználók, akik az állami támogatásokat is igénybe kívánják venni, külön megállapodást kötnek az OTP-vel, melyben rögzítésre kerül a lakáscélú felhasználás számláival való elszámolás ideje, formája.
Tisztelettel:
Simontornya Város Csatornamû
Vízgazdálkodási Társulat
Elszámoló Bizottsága

Helyesbítés
Elõzõ számunkban hiányosan jelent meg a Vak
Bottyán Óvodáért tartott jótékonysági bál támogatóinak listája. Támogatónk volt még a
Dielnet Kft. Köszönjük a támogatást. A hiányosságért elnézést kérünk.
Szülõi Munkaközösség

KÖZÜGYEK

9

A polgármesteri hivatal
tájékoztatója
1. Az önkormányzati rendeletrõl: Magyarország
Alaptörvénye kimondja, hogy a helyi önkormányzati törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. Az önkormányzati rendelet jogszabály,
mely kötelezõ erõvel bír.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete által alkotott önkormányzati rendelet
területi hatálya Simontornya közigazgatási területére terjed ki. Személyi hatálya pedig a közigazgatási területen a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetekre.
Az önkormányzati rendeletek végrehajtása során
számos alkalommal tapasztaljuk, hogy városunk
lakói nincsenek tisztában ezekben a jogszabályokban foglaltakkal. Annak ellenére, hogy a jogalkotás
szakaszairól a helyi médiából lehet értesülni.
A rendelet megalkotásának elõkészítõ szakaszában lehetõség van a rendelet véleményezésére.
Minden esetben Simontornya város honlapján
(www.simontornya.hu) megtalálhatóak a rendelettervezetek. Megjegyzem, hogy ilyen véleményezés még soha nem érkezett.
A rendelet elfogadása a képviselõ-testületi ülésen
történik, melyet a helyi tévé közvetít, valamint a
Simontornyai Hírekben is olvashatnak róla. A rendelet a kihirdetésekor pedig a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és honlapunkon teljes terjedelemben megtalálhatók.
Az alábbiakban néhány fontos és aktuális témára
hívnánk fel a figyelmet:
2. Talajterhelési díj fizetésére köteles az, aki a
meglevõ csatornahálózatra nem kötött rá és mûszakilag ennek nem lenne akadálya. A díj fizetése
mindaddig kötelezõ, amíg a rákötés meg nem történik. A talajterhelési díj mértéke 1.800 Ft/m3. A díj
alapja a szolgáltatott, méréssel igazolt víz mennyisége. A díj mértéke a locsolási kedvezmény összegével csökkenthetõ. Locsolási kedvezmény a
DRV-tõl igényelhetõ (ez a felhasznált víz mennyiségének 10 %-a, május 1-jétõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakra). A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követõ március 31-ig. (Az
önbevallásnak, önadózásnak a 2016. évre vonatkozóan senki nem tett eleget.)
3. Ismételten felhívjuk a lakosok figyelmét arra,
hogy a 2016. június 4-e elõtt létesített ásott és fúrt
kutak fennmaradására 2018. december 31-ig beadott kérelmek esetében a tulajdonos mentesül a
fennmaradási bírság megfizetése alól. Maga a kérelem illetéke 5.000 Ft, a tervdokumentáció megegyezik a kérelemmel, a mûszaki adatlappal és a
rajzzal. Ez annyit jelent, hogy nincs szükség szaktervezõvel készíttetett tervdokumentációra. Ez a lehetõség lakossági felhasználás esetére érvényes,
évi 500 m3 mennyiségig.
4. Az avar és kerti hulladékégetésrõl szóló rendelet értelmében nem égethetõ kerti hulladék:
a) december 1. és március 1-je közötti idõszak
alatt,
b) vasárnapokon és ünnepnapokon,

c) egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és egyházi
intézmények 100 méteres körzetében, azok mûködésének idõtartama alatt,
d) ha az arra illetékes szerv tûzgyújtási tilalmat rendelt el.
A város közterületein egész évben tilos az égetés.
Október és november hónapban az égetés csak
9-15 óra között engedélyezett. Az égetendõ kerti
hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot.
5. A Vertikál Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltató Simontornyán, csütörtöki
napokon szállítja el a kommunális hulladékot. Lomtalanítást évente 1 alkalommal biztosít, az ingatlantulajdonossal elõre egyeztetett idõpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történõ elszállításával, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. Az évi 1 alkalommal történõ lomtalanításért külön nem kell fizetni. A lomtalanítási igény bejelenthetõ telefonon: 25 508 990;
e-mailen: sarbogard@deszolg.hu.
A zöldhulladék elszállításának idõpontjai: (Lásd
alul táblázat.)
6. Minden 3 hónaposnál idõsebb, a tulajdonos
vagy tartója köteles évenként – a három hónapos
kort elért ebeket harminc napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltatni. Felhívom a figyelmet, hogy veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel (mikrochippel) megjelölt eb oltható.
Az eboltás idõpontjai:
2017. április 18. (kedd) 14.00-16.00 óra, Homokdomb 1.
2017. április 19. (szerda) 14.00-16.00 óra, volt Piactér, Arany J. u.
2017. április 20. (csütörtök) 14.00-16.00 óra, Bem
u.
7. A fakivágás szabályai: Ha a kivágni szándékozott fa közterületen áll (abban az esetben is, ha azt
magunk ültettük), a kivágásához Simontornya város jegyzõje ad engedélyt. A kérelem benyújtásához formanyomtatvány a honlapon letölthetõ, illetve a polgármesteri hivatalban kérhetõ. A kérelemhez 3.000 Ft-os illetékbélyeget kell csatolni.
Magánterületen levõ fa esetében magunk dönthetjük el, hogy melyik fát vágjuk ki, illetve melyiket
nem.
Külterületen levõ fa kivágásához az erdõfelügyelõség engedélye szükséges.
8. A módosított növényvédelmi törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A
parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a területileg illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzõje) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekû védekezést, mely azonnal végrehajtandó. Ennek teljes költségét a földhasználó köteles megtéríteni.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ
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Tavaszváró és -köszöntõ ünnepség
A farsang és a nõnap ideje már elmúlt,
ezért a tavasz köszöntése volt az apropója
a BSZV Nyugdíjasklub rendezésének. A
Tó étteremben, március 19-én szépen
megterített asztal várta a klub tagjait és a
meghívott vendégeket egy vidám vasárnapi zenés-vacsorás bulira. Sajnos, néhányan
hiányoztak betegség miatt, de így is szép
számmal érkeztek az ünnepségre. A meghívott vendégeket, Csõszné Kacz Edit polgármestert (aki ajándékot hozott), Csóka
Anitát és anyukáját, Katit nagy szeretettel
várták. Lacza Attila is végre el tudott jönni.
Természetesen Farkas Margit néni, a klub
tiszteletbeli tagja és támogatója, mint mindig, most sem érkezett üres kézzel. Kiss
Ferenc és Szabó Attila egy csodálatos, hatalmas tortával érkezett. Köszönik mindenkinek a részvételét és a kedvességüket.
Sajnos, Csõsz László és Zsolnai István nem
tudtak eljönni, pedig nagyon várták õket –
mondta Koczkásné Marika, aki elsõként
köszöntötte a vendégeket és a klubtagokat. Ezután a polgármesterasszony, mint

mindig, nagyon kedvesen üdvözölte és néhány mondatban tájékoztatta a várost
érintõ dolgokról a tagokat. Margit néni
szavalatával folytatódott az est, majd
Koczkásné Marika, a klub vezetõje felköszöntötte a névnapját ünneplõ Józsefet
(Pajtit) és a 2016 évben betöltött 70 és 75
éves tagokat. Az érdekesség kedvéért a nõnap alkalmából a férfiak kaptak egy kis
ajándékot. Víghné Erzsike is a férfiaknak

énekelt egy dalt, ami igazán tetszett a fiúknak. Eddig minden évben próbáltak egy kis
mûsort hozni, a meglepetésvendéget. Az
idén õk voltak, a klub néhány tagja, a meglepetés. Nagyon jó, nyugdíjasokról szóló
dalokat adtak elõ ismert nóták dallamaira.
Igazán jó hangulatot teremtve vele, Fischli
László zenei segítségével, aki egész délután és este szórakoztatta a résztvevõket.
Majd megérkezett a nagyon finom vacsora, melyet – mint minden évben – a Hegyi
család készített, úgy is, mint klubtagok és
nagy támogatói a klubnak. Ica sajnos beteg
volt, de eljött egy kis idõre, hogy legalább
köszöntse a vendégeket. Köszönet illeti õt
és az egész családot. A vacsora nagyon
ízlett mindenkinek, a hiányzók részére
meg elcsomagolták és elküldték az ételt. A
gyönyörû és hatalmas tortát örömmel
szeletelték fel és fogyasztották el a csapat
résztvevõi. Voltak, akik táncra is kerekedtek, nótáztak. Nagyon vidám és kellemes
délutánt töltöttek együtt.
Va Lá

HÚSHAGYÓ KEDDI
FARSANGBÚCSÚZTATÓ
A hagyományokhoz híven Dolovainé Gyarmati Erzsébet és
csapata rendezte meg az eseményt. Változatos színes mûsort láthattak az érdeklõdõk, fellépett: Regölyi népdalkör,
Pincehelyi hagyományápolók, Kisszékelyi Margaréta néptánccsoport, Krammer Ferenc kórus Simontornyai hagyományápoló csoport, Temi Fried Mûvelõdési Ház kórusa. A
farsangi fánk ezúttal sem maradt el.
Va Lá

KÖNYVAJÁNLÓ SIMONTORNYA
HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYAIBÓL
Tóthné Unghy Ilona nyugdíjas pedagógus vagyok, 20
éve foglalkozom Simontornya történetével. A kutatások eredményeit a Simontornya Múltjáért Alapítvány évrõl évre megjelentette. 1998–2016 között 20 kiadvány jelent
meg. Ugyancsak a Simontornya Múltjáért
Alapítványnak köszönhetõ, hogy mind az
általános iskolában, mind az óvodában látható a hajdan volt pedagógusaink, nevelõink portréképe, valamint a Helytörténet
Háza összes kiállítása (iskolatörténeti, a
bõrgyártás, a bõr- és szõrme és a Simovill
emlékei, 1956- os, a Pillich család története, Dr. Kiss István élete és munkássága,
I-II. világháború története, Fried emlékkiállítás, a holokauszt simontornyai áldozatainak emlékkiállítása). A Helytörténet
Háza ingyenesen látogatható akár egyénileg, akár csoportosan, az ajánlott könyvek
pedig ott is megvásárolhatók.

Fúvósoktól a rockig –
Simontornya könnyûzenei élete az
elmúlt 80 évben
A könyv a Cseh Tamás Program által meghirdetett pályázatra készült, ahol elnyerte
az I. helyezést, így a Nemzeti Kulturális

Alapprogram alkotói díjjal támogatta a
kutatómunkát. A könyv az alábbi témákkal foglalkozik levéltári kutatások, korabeli sajtótermékek, fényképek és visszaemlékezések alapján:
– A bõrgyári fúvószenekar
– A fúvós és tánczenekarok szerepvállalása zenés elõadások lebonyolításában
– Tánczenekarok (Perger, Steiger, Szántó
György és tánczenekara stb.)
– Simontornya könnyûzenei kisegyüttesei
(Strangers, Hangulat stb.)
– A Pannofix zenekar 1967-tõl napjainkig
– Az Accident zenekar 1995-tõl napjainkig
– Közös kulturális zenés programok a
Krammer kórussal (A költõ visszatér, István a király)
– A Lelkes-Cserfes gitárcsapat
– A zene szerepe Simontornya életében
Az A/5 nagyságú, 189 oldalas, 350 képet
tartalmazó kiadvány 1.500 Ft-ért megvásárolható a Helytörténet Házában.

2017. április
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AZ ISKOLA NÉVADÓJÁRA EMLÉKEZTEK
Születésének 184. évfordulóján megemlékeztek a szakiskola tanulói névadójukról, Pillich Ferencrõl, Simontornya tudós gyógyszerészérõl. Ünnepi mûsorral elevenítették fel életútját, majd megkoszorúzták a gyógyszertár falán elhelyezett emléktáblát.

Simontornyai siker a rajzpályázaton
Az Országos Meteorológiai Szolgálat 3. alkalommal hirdette meg a meteorológiai világnaphoz kapcsolódó rajzversenyét. Az idei évben a felhõk megismerése volt a téma.
Összesen több mint 1000 alkotás érkezett a pályázatra óvodástól felnõtt korig bezárólag.
A zsûri 6 korosztályban hirdetett eredményt. A 3-4. osztályos kategóriában 1. helyezett
GÁCSER VIVIEN 4. osztályos tanuló, SIMONTORNYA. Az eredmények a rajzokkal
együtt láthatók az OMSZ lapján. Gratulálunk! Büszkék vagyunk rád és felkészítõ
tanárodra, Boros Eszterre!

Elhunyt
Lovas Henrik
(1926-2017)

Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI/4. 1. rész – Monumentális mûfajok

A mozaik története – AZ ANTIK MOZAIK

Évekig volt a Tolna Megyei Tanács
Mûvelõdési Osztályának vezetõje,
majd a megyei könyvtár igazgatója.
1987-ben ment nyugdíjba.
A közoktatás, közmûvelõdés mindig
szívügye volt. Mûvelõdési osztályvezetõként sokat tett Simontornyáért.
Amint a cím is mutatja, a görög-római kor mozaikjaival foglalkozunk. E két korszak a
mozaik elsõ fénykora.
A mozaik szó a latin „opus musivum” kifejezésbõl ered. Evvel a névvel jelölték a rómaiak
az üvegmozaikot, megkülönböztetve a többi színes mozaiktól, melyek anyaga színes kõ
vagy egyéb színezett anyag volt.
A görögöknél és a rómaiaknál a mozaik elsõsorban a termek padlóburkolatát képezte.
Geometrikus mintázattal, szõnyeghatású ábrázolással. Anyaga pedig a folyók medrébõl
válogatott színes kavics volt.
A rómaiaknál már szerepet kapott a színes üveg is. E mellett színezett terméskõ, valamint nemes kõfajták is bekerültek az alapanyagok közé. Így használtak „zöld szerpentin”-t, „vörös porphyr”-t, bazaltot és gránitot is. Az is elõfordult, hogy mûkövet gyártottak. A rómaiaknál a díszítõ motívumok mellett helyet kaptak a figurális ábrázolások is.
Nem egyszer megörökítették a megrendelõ portréját is. Ekkor már részben valóságos remekmûvek keletkeztek. Ezek közé tartozik a Nagy Sándor és Dárius csatáját megörökítõ
alkotás. Pompeiben tárták fel 1837-ben a Casa del Faunóban.
Evvel tehát a monumentális alkotások új mûfaja keletkezett, mely tanúskodik a korszak
pompájáról. Ha további részletekre vagyunk kíváncsiak, ehhez ajánlom a simontornyai
könyvtárból: A képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötetet.
Gyurkó Gábor

Neki köszönhetõ a Petõfi utcai iskola
új szárnya, az iskolában a tanmedence, az egykori bölcsõde (most óvoda),
a vár helyreállítása és berendezése.
Szívén viselte városunk könyvtárának
sorsát. Számos felújításhoz nyújtott
anyagi támogatás fûzõdik a nevéhez.
Köszönjük, hogy szerteágazó, felelõsségteljes munkád mellett, a várban
rendezett kiállításnyitásokon dr. Méry
Évával, a népmûvelõdési csoport vezetõjével szinte minden alkalommal
megtiszteltél bennünket jelenléteddel.
Henrik! Nem felejtünk, emléked megõrizzük!
Endreffyné Takács Mária
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Internet Fiesta 2017

Zámbó Tibor,
a Mester-M

Jó mesterekre nagy szükség van, sok száz fiatalt indítanak el az
úton. Zámbó Tibor kézilabdaedzõ is ilyen, aki a MOL Új Európa
Alapítvány Mester-M díjának egyik idei díjazottja.
Sok erõt neki munkájához! – mondta Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó a díjátadó ünnepségen.
Gratulálunk újabb kitüntetéséhez! Büszkék vagyunk rá! A sporttársak nevében:
Va Lá

A jövõ digitális –
Tanulj meg élni benne!

A fenti mottóval indulnak ingyenes informatikai tanfolyamok országszerte.
A képzéseken 16-65 év közötti érdeklõdõk vehetnek részt, az Európai Unió támogatásával megvalósuló képzések kezdõ és haladó
szinten indulnak 35-35 órában, érdeklõdni, regisztrálni Vácziné
Horváth Anikó mentornál lehet (tel.:74/486-356).
A csoportok folyamatosan indulnak, jelenleg a második
simontornyai csoport végzett, a tanfolyam résztvevõinek ezúton
is gratulálok a sikeres vizsgához!
Minden tanulni vágyót szeretettel várok!
Vácziné Horváth Anikó mentor

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2017. március 22. és 29.
között immár 18. alkalommal rendezi meg az Internet Fiestát a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A program idei témája
az utazás volt.
Könyvtárunk vendége ebbõl az alkalomból Vámi István volt.
Simontornyán sem õt, sem utazási szenvedélyét nem kell bemutatni, hiszen korábbi iskolaigazgatóként mindenki ismeri. Ezúttal
Erdélyben tett utazásainak képi emlékeit mutatta be, de bepillantást kaptunk a grúziai utazásának képeibe is. Kellemes délutánt
tölthettek el az érdeklõdõk, élvezetes elõadáson gyönyörû tájakat
és épületeket láthattunk, amelyeket izgalmas történelmi tényekkel egészített ki.
Programjainkon továbbra is szeretettel várunk mindenkit!
Vácziné Horváth Anikó

2017. április

PROGRAMAJÁNLÓ / FELHÍVÁS

V Á R N A P – má j u s 1 3 .
Programok:

9.00 Reggeli városébresztõ fegyverropogással, ágyútûzzel
10.00 Zenés megnyitó Közremûködik a Szelindek Együttes
10.15 Kiállítás megnyitó a kõtárban Oroszi István és Oroszi Sándor szobrai
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BORVERSENY
Borversenyt tartunk

2017. május 12-én,
szombaton 16 órától
a Várban.

10.30 Látványkonyha Kohári Gabriella reneszánsz étkei – Tûzgyújtás korhû eszközökkel –
Középkori fõzõverseny

Szeretettel várunk
mindenkit!

11.00 Keresztény csapatok seregszemléje
11.30 Várostrom I.
12.00 Csapatok lakomája
13.00 Gólyalábas vásári mutatványok – Tûzfészek

Simontornyai önkormányzat

13.30 Vásárütés „devsirme” gyermek- és asszonyrablás
14.00 Kiállítás megnyitó Bereczki Kata festõ képeibõl
14.00 Íjászat, számszeríjászat a várárokban a Simontornyai Várvédõk csapatával
14.30 Hastánc – Ízisz hastánc csoport
15.00 Vitézi párbajok
15.30 Boszorkánytánc – Boszorkányper
16.00 Török seregszemle és harci bemutató
16.30 Gólyalábas vásári mutatványok – Tûzfészek
17.00 Küzdelem a kardért (tombolasorsolás)
(tombolasorsolás) – A fõzõverseny eredményhirdetése
eredményhirdetése

Kollár Antónia Olívia
Ádám Jázmin Barbara
Papp Zselyke

17.30 Szelindek együttes
együttes
18.00 VÁROSTROM – Török megszállás – a fellépõ csapatok közös bemutatója
19.00 Várszínház: Liliomfi
20.30 Tûzzsonglõr show
show

VETERÁN AUTÓK KIÁLLÍTÁSA
***
10.00 órától egész nap: vásári forgatag, kézmûvesek, mesterségek bemutatása: fegyverko
fegyverko-vács, keramikus, ötvös, pénzverõ, korhû viselet, középkori játékok

Gereny Domokos–Végh Mónika

***

Andráskó Attila–Fráter Anett

Közremûködõ csapatok: Tata vvárának
árának Seymenjei, Hunyadi János Szabad Lovagjai, Szigeti
Oroszlánok, Simontornyai Várvédõ csapat, Csõszi Történelmi Haditorna és Hagyományõrzõ
Egyesülete, Hunyadi Mátyás Fekete Serege, Gölbasi Vitézei Egyesület

Boldizs Gábor–Góman Laura

Ambrus László–Kiss Ildikó

Tavaszi átállás a közlekedésben, avagy a közlekedésben
mindannyian egyenrangú felek vagyunk!
A fokozatosan melegedõ idõjárás, az ideális útviszonyok tavasszal sok embert arra
csábítanak, hogy növeljék az általuk vezetett jármûvek sebességét. Ez sok esetben
balesethez vezet, hiszen, ha növekszik a sebesség, növekedik a baleseti kockázat is. A
négy- vagy többkerekû jármûvet vezetõknek is fokozottabb odafigyelést igényel a
tavasz beköszönte, ugyanis tömegével jelennek meg a közúton a kerékpárosok, segédmotorosok és motorkerékpárosok. A
baleseteket úgy tudjuk elkerülni, hogy a
visszapillantó tükröket, holt tereket folyamatos figyeljük, elsõbbségadási helyzetben inkább álljuk meg, ha az nem kötelezõ,
akkor is. Nagyon fontos, hogy egyenrangú
partnerként kezeljük õket, hiszen a közlekedés legsérülékenyebb résztvevõi közé
tartoznak. Nekünk, a közlekedési szabályokban jártas sofõröknek kell nagyobb figyelmet tanúsítani, hiszen a kerékpárosok
nem kötelezettek KRESZ-ismeretre, na-

gyon sokan közülük rutinból, szokások
alapján vesznek részt a forgalomban. A
statisztikai számokból azonban kimutatható, hogy ha egy kerékpáros baleset részese, akkor szinte biztosan súlyos sérülést
szenved.
A jó idõ beköszöntével megsokasodik a
nagy teljesítményû motorkerékpárok, segédmotoros-kerékpárok és a kerékpárok
száma. Hónapok teltek el a legutóbbi motorozás, robogózás, adott esetben kerék-

pározás óta. Ilyenkor nemcsak a jármûvet,
magunkat is fel kell készíteni. Az elsõ motorozások nagy odafigyelést igényelnek,
lépésrõl lépésre kell belerázódni ismét a
megelõzõ idõszakban megszokott, jól begyakorolt vezetéstechnikába.
Gyermekeinket arra tanítjuk, hogy „az úttest nem játszótér!” A közlekedõknek pedig azt kell tudomásul venni, hogy „a közút
nem versenypálya”. Nagyon fontos, hogy
mindenki legyen tisztában jármûve sajátosságaival és a saját vezetési képességeivel.
Munkám során sokszor találkoztam olyan
közlekedõvel, aki baleset részeseként azt
mondta: „De hát nekem volt elsõbbségem!” Elsõbbségünk akkor van, ha meg is
adják!
Tóth Nándor r. õrnagy közlekedésrendészeti
alosztályvezetõ, Tamási Városi
Baleset-megelõzési Bizottság titkára
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Reggel 9 órától hajnali 3 óráig a sport jegyében
2017. március 11. nevezetes napként íródik Simontornya sporttörténetébe. Ezen a
napon került megrendezésre az a sportbál,
mely ékesen bizonyítja, hogy a városban
mûködõ két sportegyesület a labdarúgókat és a lovasokat tömörítõ Simontornyai
TC ’22 és a kézilabdázókat versenyeztetõ
Simontornyai KK között nem kibékíthetetlen az ellentét. Érdekesség, ez talán
nem véletlen, hogy Pásztor Krisztián, az
STC ügyvezetõ elnöke, a SIKK társadalmi
elnöke, míg Lampert Csaba, a SIKK
ügyvezetõ elnöke az STC társadalmi
elnökeként is tevékenykedik.
Reggel 9 órától a jelenlegi legjobb eredményeket elérõ Simontornyai KK U10-es
fiú csapata fogadta a Csiszár László régió
csapatait: Grundfos Tatabánya KC, Kõkúti Sasok DSE, Rácalmás SE, Alba Regia
A simontornyai gólokat lõtték: Erdélyi 8,
Varga, Horváth, Glück, Bodaki 2-2,
Hlusek, Pincési és Nyirati 1-1.
Szoros elsõ félidõ után a vendégek 10 góllal gyõztek, a tartalékosan felálló hazaiak
erejébõl ezúttal ennyire futotta. A mérkõzésen a lányok 9 büntetõt is elhibáztak!!!
A férfiak a Veszprém fiókcsapatával, az
Õsi Andreotti SE-vel mérkõztek. Az elsõ
félidõben a nagyon sok hibával játszó hazaiak a nagy hátrányt nem tudták ledolgozni. Az õ számukra sem termett sok babér.
SIKK–Õsi ANDREOTTI 29-32 (11-17)
A simontornyai gólokat lõtték: Csendes
15, Kapoli 5, Kiss 3, Molnár 2, Németh,
Szilágyi, Pásztor, Nacsa1-1.

Bállal fejezõdött be
a sportolók napja
KSE, Duna-pent NKSE, Móri KSE, Tatai
AC, Dunaújvárosi AC. A kisiskolás bajnokságban eddig öt fordulót játszottak le,
az utolsó három fordulóban nem várható
nagy fordulat. Végre hazai pályán láthattuk a kedvenceket, a sportág több szépségét bemutatva, fölényesen gyõztek a Dunaújvárosi AC ellen 29-14, míg a Rácalmás
ellen 19-4-re. Az eddigi találkozókon
Zámbó Tibor tanítványai egy kivételével
minden mérkõzésen gyõztek, egyszer kaptak csupán ki a jó játékerejû Tatabányától.
Mindez az elsõ fordulóban történt, ekkor
még nem nagyon ismerték a különleges
szabályokat (például az elsõ játékrész felénél sort kell cserélni, emberfogásos
védekezés
és
területvédelem
is
szabályozva van stb.) Nem sokáig kellett
várni a visszavágóra, ahol gyõzött a SIKK.
A Simontornya mérkõzései: Dunaújvárosi
AC 29-14, 22-7, Rácalmás 27-10, 19-4, Tatabánya 9-17, 15-14, Mór 29-5, Tata 26-11,
Kõkút 27-10, Alba Regia 27-5.
Az utolsó három forduló hat mérkõzésén
nem várható nagy fordulat, valószínûleg a
két éllovas, a Tatabánya és a Simontornya
is minden mérkõzésen gyõz, így marad a
jelenlegi sorrend.

A jelenleg SIMONTORNYAI KK néven
versenyzõ alakulatból lassan kialakul egy
CE-SI-hez hasonló szintû gárda – a nõi
csapat legjobb eredménye az NB I/B ötödik helye volt. Nehéz helyzetben lesz a vezetés a névválasztást illetõleg, ugyanis
mezõszilasi és cecei játékosok is játszanak
– mindenesetre ezt igazolják az eddigi
eredmények. Zámbó Tibor vezetõedzõ a
sok munka, a sok mérkõzés híve, ezért sorra mérkõznek meg neves csapatokkal. A
Ferencvárossal, a Komlóval és a pécsiekkel játszottak, eddig mindig gyõztesen jöttek le a pályáról. A gárdában sok tehetséges játékos található, akik szerencsére szeretnek edzeni is, így ha megfogadják az
utánpótlás mesteredzõjének utasításait,
még nagyon sokra vihetik.
Délután fél négykor a Veszprém megyei
felnõtt bajnokságban is játszó SIKK nõi
serdülõi bajnoki mérkõzést vívtak az AJKA csapatával, s nem várt arányú vereséget szenvedtek. Az ajkai csapatról jó tudni,
hogy az utóbbi években többször megnyerték a bajnokságot, de nem indultak el az
NB II-ben.
SIKK–AJKA 19-29 (11-13)

Az egész napos meccsek után felhõtlen
mulatozással zárult a simontornyai sportolók napja. A rendezvényt Lampert Csaba,
a STC társadalmi elnöke és Pásztor Krisztián, a SIKK társadalmi elnöke nyitotta
meg, megköszönve a sportolók és támogatók egész éves tevékenységét. Jelképesen
egy csokor virággal külön köszönetet
mondtak Fungné Zsuzsi néninek és mindenki Ilonka MAMIJÁNAK. A befolyt
összegbõl a sportpálya körüli parkosítást
szeretnék elkezdeni.
A kitûnõ hangulatról a várpalotai Yo Madarak gondoskodott.
A rendezvényt támogatták: Andráskó Péter képviselõ, Csõsz Mónika képviselõ,
Fungné Zsuzsi néni, Bõrgyári Klub, Körtés Gábor, Mayer József, Tóth Attila, Korall, Tóth Kinga, Markó Verus, Bonyár
Renáta, Kling Hermina – Rock&Roll
Testvér Ex-Presszó, Hériusz Üzletlánc,
Szántó László, Májer Lajos, Tulipán étterem, Gálaker Kft., Kedvenc Állateledel
Bolt, Tolna Megyei Kézilabda Szövetség,
Németh Zoltán – Tatabányai Kézilabda
Kft. és a Grundfos Tatabánya Kézilabda
Club játékosai.
Géringer H.–Va Lá
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ,
hogy azonnal feltesszük a kérdést: „Hová forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent,
olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk,
rendszeresen közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk…?
HA NEM MÛKÖDIK AZ UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal:
06(74)586-939.
HA A LAKÁSBAN ÁRAMKIMARADÁS VAN:
E.ON
hibabejelentés:
06(80)205-020,
ügyfélszolgálat:
06(40)545-545 (H-P: 7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.
HA NEM ÉG A GÁZ:
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni:
06(80)42-42-42.
Ügyfélszolgálat:
06(40)220-022.
(H-P:
7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.
HA „SÜKET” A TELEFON:
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00)
Hibabejelentés: 1445.
HA BALESET SZEMTANÚI VAGYUNK:
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a
105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen számon is elérhetõk még: 112.
HA GYANÚS ALAKOKAT LÁT, VAGY SZOKATLAN
ESEMÉNYEKRE LESZ FIGYELMES:
Tamási Rendõrkapitányság, Simontornya Rendõrõrs 06(74)586-036
ORVOSI ÜGYELET:
Telefonszáma 06(74)318-104.
HA SÉRÜLT, KÓBOR EBET LÁT:
hívja a polgármesteri hivatalban Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigittát:
06(74)586-927
HA VALAHOL TÛZ ÜT KI:
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.
HA HULLADÉKÉGETÉST ÉSZLEL:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztályát: 06(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát: 06(22)514-314
KÉMÉNYSEPRÉS:
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprõipari Szerv ügyfélszolgálat: 1818
HA NINCS VÍZ, CSÕTÖRÉS VAN A MÉRÕÓRÁN KÍVÜL,
ELDUGULT A KERÍTÉSEN KÍVÜL A SZENNYVÍZCSATORNA:
Körzetünk településein a DRV ZRt. üzemeltet. Hívható telefonszám:
06(40)240-240.
HA NEM VISZIK EL A SZEMETET IDÕBEN:
Vertikál Zrt. 06(22)576-070, 06(22)366-029
SÍKOS A JÁRDA, A BELTERÜLETI UTAKON
HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:
Polgármesteri hivatal: 06(74)586-920, 06(74) 586-930.
HA KÖZÚTON KIDÕLT FA, HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:
Országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.
TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Menetrendi információk: távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714,
06(22)506-168, Gemenc Volán: 06(74)512-351információ:
06(74)528-899. MÁV információ: 06(1)515-9137
BELVÍZ, ÁRVÍZ, VEGYI STB. KATASZTRÓFA ESETÉN:
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(74)504-700,
06(74)504-726
Simontornyán polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(74)
586-920, 06(74) 586-930, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Csõszné Kacz Edit 06(30)603-7220
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Közüzemi szolgáltatók
elérhetõségei
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul megadjuk a helyi érdekeltségû közüzemi szolgáltatók ügyfélszolgálatainak adatait. Megkérjük Önöket, hogy kérdéseiket, esetleges hibabejelentéseiket a megadott elérhetõségeken tegyék meg.
E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – ÁRAMSZOLGÁLTATÁS
Lakossági ügyfelek:
06-40-545-545
H-P 7.30-20
Az ügyfélszolgálat 06-40-es telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-20-45-99-600
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-30-45-99-600
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-70-45-99-600
H-P 7.30-20
HIBABEJELENTÉS
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-20-50-20
0-24
Mobiltelefonról
06-80-20-50-20
0-24
E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – GÁZSZOLGÁLTATÁS
Ügyfélszolgálat (helyi tarifáért)
06-40-22-00-22
H-P 7.30-20
Az ügyfélszolgálat 06-40-es telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-20-45-99-722
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-30-45-99-722
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-70-45-99-722
H-P 7.30-20
Kérjük, a gyors és hatékony ügyintézés érdekében készítse elõ a számláján szereplõ felhasználó azonosítóját, mely a számla jobb felsõ részén található 10 jegyû
szám!
A DRV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETÕSÉGEI:
TELEFONOS ELÉRHETÕSÉG
Hibabejelentés: 06 40 240 240, 1-es menüpont, 0.00-24.00
Munkanapokon 7.30-tól 15.30 óráig, csütörtökön 20.00 óráig
Faxszám: 06 84 501 299
Külföldrõl hívható telefonszám: 00 36 84 501 900
Levélcím: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf.:888
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Vertikál Rt. 8154 Polgárdi, Bocskay u. 39.
E-mail: vertikalrt@t-online.hu
Telefon: 06 (22) 576-070, 06 (22) 366-029
Hulladékudvar (Simontornya, Gyár u. 1-5.) nyitva tartási rendje: hétfõ, kedd,
szerda, csütörtök, pénteki napokon 7.00-16.00 óráig.
Nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó
közszolgáltatás
2016. június 1-jétõl kizárólag a Liquid-Porter Kft. fogja ellátni Simontornyán a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére (szippantott
szennyvíz) vonatkozó közszolgáltatást.
A közszolgáltatás díja: lakossági 1.200 Ft/m3+áfa, közületi 1.400 Ft/m3+áfa.
A CÉG ELÉRHETÕSÉGEI:
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Bethlen G. u. 3.
II/24.)
E-mail: liquid.porter (kukac)gmail.com
A megrendeléseiket a 06-20-805-9009 telefonszámon adhatják le!
A munka megkezdése a bejelentéstõl számított 72 órán belül megtörténik, hétvégén és ünnepnapokon szállítás nincs!
KÉMÉNYSEPRÕ-SZOLGÁLTATÁS
A jogszabályi változások értelmében 2016. október 1-jétõl Tolna megye teljes területén a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprõipari Szerve végzi a kéményseprést.
Általános információk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon találhatók, konkrét kérdések esetén az online ügyintézést választani, vagy az ingyenesen hívható 1818-as számot tárcsázni, ahol a 9.1-es menüpontot kell választani.
Az ügyfélszolgálatok országosan hétfõnként 8-20 óráig, keddtõl péntekig pedig
8-14 óra között tartanak nyitva. A Tolna megyei ellátási csoport címe: 7100 Szekszárd, Páskum utca 5.
HELYI KÁBELTÉVÉ ÉS INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
DielNet Kft. – ügyfélszolgálati iroda: 7081 Simontornya, Arany János u. 1/A.
Nyitva: hétfõ-péntek 8-12, 14-17 óráig
HIBABEJELENTÉS MUNKAIDÕBEN:
74/486-272, munkaidõ után és hétvégén: 06 (30) 946 1998
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Felnõtt labdarúgóink biztosan gyõztek
Simontornyai TC–
Zomba 5:0 (2:0)
Simontornya: Kleiber – Fung, Szloboda,
Papp T. (Ónódi 80. p.), Varga R. (Horváth
T. 61. p.) – Ambrus, Péti, Gergõ, Jancski –
Marekkel, Sandó.
Edzõ: Tóth Attila.
Góllövõk: Papp T. (7, 41, 46), Horváth T.
(73), Fung (88). Papp T. vezérletével a jól
játszó hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten gyõzött.

Bajnokesélyes ellen gyõzött a Simontornya
Befejezõdött a Veszprém megyei nõi felnõtt kézilabda-bajnokság. Jó ötletnek bizonyult Zámbó Tibor vezetõedzõ javaslata, nevezetesen az, hogy a serdülõkorú lányok ebben a bajnokságban is
induljanak. Nem vallottak szégyent, végül a bajnokság hatodik
helyén végeztek, az utolsó fordulóban bravúrral legyõzték az
Úrkuti SK NB II.osztályba feljutni szándékozó együttesét.
A vendégek profi módon mindent jól megszerveztek, 14 játékossal érkeztek, a kispadon is négyen foglaltak helyet, a mérkõzést videóra is felvették, emellett 4 személyautóval jöttek még a szurkolók, akik itt akarták ünnepelni a sikerüket. Egy dologgal nem számoltak csupán: azzal, hogy Zámbó Tibor tanítványai ezúttal zömében betartották utasításait, nem hibátlanul, de igen nagy szívvel, lelkesedéssel játszottak. A csapat elbírta azt is, hogy a házi
gólkirály, Varga Brigitta sérülés miatt nem tudott pályára lépni.

Az együttes csapatként mûködött, kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott Erdélyi Virág, Bodaki Titanilla és Glück Enikõ.

SIKK–Úrkuti SK 19-18 (12-12)
Korrekt játékvezetés (Dravecz Tibor és Nagy István)
SIKK: Takács – Hlusek 2, Glück 5, Nyirati, Bodaki 3, Erdélyi 7,
Pincési 1.
Csere: Kõvári kapus – Vincze 1, Péteri.
Edzõ: Zámbó Tibor.
Gratulálok a csapatnak! Most már a Tolna megyei serdülõbajnokságra kell koncentrálni. A bajnokság megnyeréséhez kétszer
le kell gyõzni a Tamásit.
Szurkoljunk minél többen a gyõzelemért!

Lapzártakor érkezett
A Simontornya bravúros játékkal megfosztotta veretlenségétõl a bajnokságban toronymagasan vezetõ veszprémi egyetemistákat, akik
szerencsével szerezték meg a döntetlent. Végig a Simontornya vezetett, a befejezés elõtt három perccel még 31:28 volt az eredmény.

Simontornya: Somogyi – Kapoli, Csendes 15, Kiss 2, Pásztor 4, Német 6, Molnár 3.
Cserék: Erdélyi (kapus), Lampert 1, Glück, Rohn.
Va Lá

Va Lá

Figyelem!
2017. május 8-án és 15-én,
11.00–14.30 óráig

MÉHNYAKRÁKSZÛRÉST
szervezünk.
Résztvevõ orvos:

Dr. Tóth Lajos
onkológus-nõgyógyász fõorvos, Dombóvár

A vizsgálat
,
elõzetes bejelentkezés szükséges.

Tanulók! Szülõk, nagyszülõk,
rokonok, barátok, ismerõsök!
Ismét papírgyûjtés!!!

További információ és bejelentkezés:
Egészségház (védõnõi szolgálat)

Újra papírgyûjtési versenyt rendeznek az általános iskola tanulói számára. A címben rejlik a siker titka, ugyanis a tanulókat az eddigiekhez
hasonlóan igen jól segíthetik a hozzátartozók. A verseny zárónapja
április 27. csütörtök, e napon adhatják le az addig összegyûjtött papírt. A papír eladásából származó bevétel az osztálykasszát gyarapítja.
Va Lá

Simontornya, Petõfi u. 8.
06 (74) 486 646,
minden hétköznap reggel, 8–9 óra között.
Szeretettel várunk minden,
az egészségét fontosnak érzõ
hölgyet, lányt és asszonyt.
Védõnõk

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

