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TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTEM
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb intézkedései
1. A víziközmûvek GFT (Gördülõ Fejlesztési Terv) összeállítása érdekében
újabb megkeresését kaptunk az üzemeltetõtõl, azt is teljesítettük határidõre.
2. A dekantáló vizének elvezetésére a vízjogi létesítési engedély beadására
2019. május 31-ig kértem halasztást, melyet meg is kaptunk.
3. Feltöltésre került az ekr. rendszerbe a szociális és a külterületi út projektek
közbeszerzések dokumentumai. Beadási határidõk április 29. és április 30. A
feltett kérdésekre válaszoltunk, a helyszíni szemléket megtartottuk.
4. A kátyúk felmérése megtörtént, a munkákat megrendeltem a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft.-tõl.
5. A VI. átemelõ megközelítése érdekében felvettem a kapcsolatot a tulajdonosokkal. Eddig csak a lehetõségeket egyeztettük.
6. A polgári védelmi szervezet állománytáblájának feltöltése folyamatban van.
7. A Víghegy utcai vis maior partpince beszakadásának helyreállításával megbíztam a közmunka program vezetõjét.
8. Április 10-ére összehívtam az ivóvizes projekt társulását, ahol elfogadtuk a
tavalyi évi beszámolót.
9. Aláírtam a tavaly elfogadott Egyedi Közbeszerzési Szabályzatunkat.

Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl
Március 26-án részt vettem a polgárõrség ülésén, ahol az eddigi elnök, Szabó
Zsolt lemondott, helyette Bálint Péter lett az új vezetõ.
Április 3-án rendkívüli testületi ülésre került sor, ahol a következõ döntések
születtek:
– Simontornya Város Önkormányzata megtárgyalta a „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek beszerzése” címû projekt kapcsán a
projektmenedzsment tevékenység teljes körû ellátójának kiválasztásáról szóló
elõterjesztést.
Az eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ Vaskúti Közterület Fenntartó Nonprofit Kft.
1. Simontornya Város Önkormányzata visszavonja a 27/2019. KT határozatát,
vagyis a vis maior tartalék címén támogatási igényt nem nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
2. Simontornya Város Önkormányzata elrendeli a Víghegy utca útburkolatának
kijavítását.
– Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta „A
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán” elnevezésû pályázat
kivitelezõjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadásáról készített elõterjesztést.
Április 4-én tárgyaltam a Gálaker Kft. vezetõivel a nyári testvérvárosi delegációk elszállásolásáról.
Április 10-én ülésezett a köznevelési, a sürgõsségi betegellátási, a szociális,
valamint az ivóvíztársulás is. Mind a négy társulás elfogadta a 2018. évi zárszámadását. A köznevelési társulás döntött az óvodavezetõi pályázat kiírásáról
is.
Április 11-én részt vettem Tamásiban a Magyar Falu program kapcsán a polgármestereknek szervezett megbeszélésen. Simontornya a napközi és az óvoda felújításához igényel támogatást a programból.
Április 12-én tárgyaltam az E.ON alvállalkozójával a fák gallyazása ügyében.
Közöltem, hogy ha megint olyan munkát végeznek, mint 2 éve, akkor a város
kártérítést fog követelni. Arról tájékoztattak, hogy a jogszabályoknak megfelelõen végzik a gallyazást, és különösen a trafók környezetében figyelik a fákat.
Azóta végeztek a munkával, lakossági panasz nem érkezett.
Április 26-án köszöntöttem Molnár Jánost a 90. születésnapja alkalmából.
A vasúton túli játszótér kialakítása megkezdõdött. A közmunka-programban
végzik a terület rendezését. Amint megérkezik a támogatás, azonnal beszerzik
a játékokat is. A tervek szerint a városnapon, július 6-án lesz az átadási ünnepség.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 3 évvel a beadás után, most értesítettek róla,
hogy Simontornya nyert a Sportpark pályázaton, így a Szent Kristóf-szobor
mellett megépítésre kerül egy „C” típusú, 8 eszközt tartalmazó fitnesz park.
A Templom utcai épület elektromos hálózatba való bejelentése 3 hónapja húzódott, a szolgáltató (E.ON) újabb és újabb igényekkel állt elõ, ezért megkerestem Kovács Pál államtitkár urat. Közbenjárására másnap már keresett az E-on
vezetõsége, tisztáztuk a problémákat, remélem, hogy most már rendben lesz
minden.

Dr. Kapinya Diána gyógyszerész kereste meg a testületet azzal, hogy a gyógyszertár és a felette lévõ lakás beázik, sürgõs intézkedést kért. Szakembereink
készítenek egy felmérést, hogy mennyibe kerül a felújítás, ezt a késõbbiekben
tárgyalja majd a testület.

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintõ
eseményekrõl, döntésekrõl
Kovács László, a simontornyai rendõrõrs rendészeti csoportvezetõje: Az
elmúlt ülés óta 7 esetben került sor nyomozás elrendelésére.
1. Jogtalan elsajátítás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás,
mivel egy simontornyai lakos feljelentést tett, mert vélhetõen az egyik vegyeskereskedés elõtt elvesztett pénztárcáját a benne lévõ készpénzzel és személyes iratokkal együtt ismeretlen személy eltulajdonította.
2. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki az egyik
dohányboltban és annak környékén szeméremsértõ, garázda módon viselkedett, vele szemben becsületsértõ kifejezéseket használt. Az ismeretlen elkövetõ személye megállapítást nyert, gyanúsítottkénti kihallgatása során beismerõ
vallomást tett.
3. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2019.
március 30-án 23:30 óra és 23:45 óra közötti idõben az egyik helyi vendéglátóegységben eltulajdonította a kezérõl játék miatt lerakott Citizen típusú karóráját. Az elkövetõ személye megállapítást nyert, az eltulajdonított karóra lefoglalásra, majd a sértettnek visszaadásra került.
4. Csoportosan elkövetett garázdaság bûntettének megalapozott gyanúja miatt hivatalból eljárás indult egy simontornyai lakos és társai ellen, akik 2019.
április 13-án 23:30 perc körüli idõben az egyik helyi vendéglátóegységben
összeverekedtek.
5. A vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, mert ismeretlen személy 2019. április 15-én 11 óra 12 perc körüli idõpontban az általa vezetett vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló jármûszerelvénnyel közlekedett Simontornya lakott területén belül a 64-es fõúton a 61-es fõút irányából Igar irányába. A 64-es
fõút és a vasút szintbeli keresztezõdésébe hajtva, figyelmen kívül hagyta az átjáró tilos jelzését és a keresztezõdésbe hajtott, mely során letörte az átjáró félsorompójának a csapórúdját, majd adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt. A térfigyelõ kamera rendszer segítségével a jármûszerelvény adatai
megállapítást nyertek.
6. A vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, mert 2019. április 23-án 9 óra 37
perc körüli idõpontban ismeretlen személy a jármûvével Simontornya lakott
területén belül a 64-es fõút és a vasút szintbeli keresztezõdéséhez érve figyelmen kívül hagyta az átjáró tilos jelzését és a keresztezõdésbe hajtva, letörte az
átjáró félsorompójának a csapórúdját, majd adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt. A térfigyelõ kamera rendszer segítségével a jármû adatai
megállapítást nyertek.
7. 2019. április 27-én egy igari lakos feljelentést tett a testvére, egy ádándi lakos ellen, aki a 2019. április 26-án 13:00 óra és 17:00 óra közötti idõben a
Simontornyán lévõ telephelyükre bement és ott a kamerarendszer központi vezetékét elvágta, valamint egy kültéri ajtót összetört. Ezáltal kisebb kárt okozó
rongálást követett el.
Váczi Péter képviselõ: A lámpás keresztezõdésben nagyobb rendõri jelenlét
kellene. Igar felõl nagy sebességgel hajtanak be a városba.
K. L., a simontornyai rendõrõrs rendészeti csoportvezetõje: Sokszor kint
vannak, bírságolják is a gyorsan hajtókat, de állandó jelenlétre nincs kapacitásuk.
Csõsz László képviselõ: A gyógyszertár helyzetét már tavaly jelezte. Ez egy
értékes ingatlan, rendbe kell tenni. Jelentõs bérleti díjbevétele származik onnan a városnak.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Kiadta feladatként a Városüzemeltetési
Kft.-nek, hogy készítsenek felmérést, a következõ ülésre hozni fogja az anyagot.
Zsolnai István képviselõ: Megkérdezi, hogy mi a helyzet a városi tévé újraindításával.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõ: Az alapítvány vezetõje április
2-a óta nem válaszolt.
Polgármester: Több ügy miatt is tárgyalnia kell az alapítvány vezetõjével, Máté Imrével, de õ nem jelent meg a hivatalban. Most újra meg fogja keresni. Levelet kell írni neki. Össze kell hívnia az alapítvány kuratóriumát.
Zs. I. képviselõ: Gyengének tartja a testületet, hogy még ezt sem tudják elintézni. Azt fogják gondolni az emberek, hogy azért nincs tévé, mert a képviselõk
nem akarják. A múltkori ülésen tett hozzászólása miatt is megkeresték, amit a

2019. május

KÖZÜGYEK

béremelés ügyében tett. A hivatali dolgozók javára szólt hozzá, rosszul esett
neki, ami az újságban megjelent, mert sértõnek találták az egyszerû dolgozók.
Nem állt szándékában megsérteni õket, tudja milyen nehéz munka három mûszakban, gyárban dolgozni.
Polgármester: A testület mindig a város érdekében dolgozik. Az a feladata,
hogy tegyen meg mindent a településért. A szavaikra vigyázni kell, mert egyesek szeretik kiforgatni azt, ami itt elhangzik.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2018. évi költségvetésérõl szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a zárszámadást és az ellenõrzési jelentést.

Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy mi az oka az intézményi finanszírozás
csökkenésének.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Pénzmaradvány keletkezett,
ezért kevesebbet kell hozzátenni.
V. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy történt-e valami a várbeli loggia ügyében.
Cs. L. képviselõ: A faszerkezet rossz állapotban van. De minden átalakításhoz
a mûemlékvédelem engedélye kell.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: 5 éve nincs döntés, levelezésben állnak a
magyar állammal.
Szabó Attila alpolgármester: Az elektromos rendszer is rossz.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
A 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadta.

Alpolgármester: Az elnökök jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.
Cs. Cs. közgazdasági osztályvezetõ: Minden számlát beküldtek, minden forinttal elszámoltak.
Polgármester: Sajnálja, hogy nem jelentek meg az elnökök. Szabó Zsolt régi
elnök lemondott, helyette Bálint Pétert választották meg.
Alpolgármester: Ismeri az új elnököt is. Amit Szabó Zsolt elkezdett, azt fogja
folytatni. Nemcsak a polgárõrségnek, de a tûzoltóságnak is tagja. A tûzoltók
várják a szertárépítést.
Cs. L. képviselõ: Évek óta ez van. Mindig elfogadja a testület a tûzoltóság beszámolóját, úgy, hogy ide se jön senki közülük. 500 ezer forinttal kellene elszámolniuk. A beadott anyagban az összes kiadás-bevétel szerepel. Nem írják le,
hogy ezt az 500 ezret konkrétan mire költötték.
Cs. Cs. közgazdasági osztályvezetõ: Van egy számla 500 ezer forintról. De
valóban, minden évben így adják be.
Alpolgármester: A tûzoltóknál Kojnok Róbert az új parancsnok, neki megfelelõ
végzettsége van, és jó kapcsolatban áll a sárbogárdi és a székesfehérvári hivatásos tûzoltókkal is. Tóth Bálint maradt az elnök.
Címzetes fõjegyzõ: Igazat ad Csõsz képviselõ úrnak. Nem jött el több egyesületi elnök és a mûvelõdési ház vezetõje sem. Pedig a képviselõ-testület munkaterve fél éve ismert, és az ülések elõtt egy hónappal kapnak értesítést az érintettek. Így is meg lehet tárgyalni, de dönthet úgy a testület, hogy leveszi a napirendrõl ezeket a pontokat. Ha emiatt nem kapnának támogatást, akkor eljönnének legközelebb.
Polgármester: Egyetért. Nem elég levélben beküldeni az elszámolást.
Zs. I., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagja: A
bizottság tárgyalta az anyagot, de azon az ülésen sem voltak jelen az elnökök.
Ennek ellenére a bizottság elfogadásra javasolja az anyagot, mert a közgazdasági osztály vezetõje megfelelõnek tartotta a beszámolót.
Polgármester: Köszönetét fejezi ki a tagoknak, amiért szabadidejüket áldozzák erre a munkára, de elvárható, hogy az új parancsnok mutatkozzon be.
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Cs. L. képviselõ: Azt írják a polgárõrök az anyagban, hogy kölcsönadták az autót a közmunka programhoz, de rossz állapotban kapták vissza. Ezt vitatja. Az
rossz volt, és ugyanolyan állapotban kapták vissza.
Polgármester: Az autó nem a polgárõrség, hanem az önkormányzat tulajdona.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
– Megtárgyalta és elfogadta a Simontornyai Polgárõr Egyesület beszámolóját
a 2018. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
– Megtárgyalta és elfogadta a Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület beszámolóját a 2018. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.

Zs. I., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagja: A
bizottság tárgyalta az anyagot, és elfogadásra javasolja a beszámolókat. De arról volt szó, hogy a testületi ülésen jelen lesznek a vezetõk, mert lenne egy-két
kérdés hozzájuk. Illett volna legalább egy helyettest küldenie a mûvelõdési ház
igazgatójának. Itt már több milliós összegrõl van szó. Megkérdezi, hogy akkor
minek van itt a testület.
Címzetes fõjegyzõ: Ha nem fogadja el a beszámolót a testület, akkor nem jár a
támogatás.
Cs. L. képviselõ: Azt javasolja, hogy tájékoztassák az igazgatót, hogy
amennyiben legközelebb nem jön el a testületi ülésre, akkor nem fogja megkapni a támogatást. Tudta fél évvel ezelõtt ezt az idõpontot. Ha nem jó, át lehet
tenni, a focisták is kérték, hogy halassza a testület májusra a tárgyalást, így is
lett.
Polgármester: Azt javasolja, hogy a mûvelõdési ház anyagát májusban tárgyalják, most csak a kézilabdaklub beszámolóját fogadják el.
Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõje: Köszöni a testület támogatását. Tóth
Ferenc Attila képviselõnek külön köszöni, hogy az utánpótlás-mérkõzésekre
megszervezi a mentõs jelenlétet.
Polgármester: A sportot több millió forinttal támogatja a testület. Nehezményezi, hogy az együttmûködés csak akkor fontos a sportköröknek, mikor a támogatást kérik. Az üléseikre nem hívják meg a sportbizottság képviselõjét. A
város sokat költött a sportcsarnokra, május elején a megújult büfé is üzemelni
kezd. Minden önkormányzati tulajdonban van, de a bérleti díjból származó bevételt az önkormányzat átengedi a sportkörnek.
Alpolgármester: Megköszöni a kézilabdaklub pályázati tevékenységét. Enélkül a sportcsarnok már leromlott volna. A kézilabdacsapatot egyre több helyen
emlegetik elismeréssel. Az U13-as csapat kiemelkedõen jól teljesít. Jól jön itt,
hogy Sárbogárdon nem halad a csarnoképítés, így Varga Gábor és Zámbó
Tibor is Simontornyán van. Külön megköszöni Lampert Csabának, hogy õ
legalább részt vesz a mai testületi ülésen.
Tóth Ferenc Attila képviselõ: Május elsején is lesznek sportrendezvények. A
környéken sehol nincs ilyen sportkomplexum, mint Simontornyán: 2 füves focipálya, mûfüves pálya, sportcsarnok, napelemes öltözõ, felújított büfé. Szép a
parkoló is. Már csak a hátsó kerítést kellene rendbe hozni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
– A TEMI Mûvelõdési Háznak a 2018. évben az önkormányzat által juttatott
pénzügyi támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját a következõ,
2019. május 20-i képviselõ-testületi ülésén tárgyalja.
– Megtárgyalta és elfogadta a Simontornya Kézilabda Klub beszámolóját a
2018. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.

Polgármester: Bemutatja az új könyvtárost, Pesti Istvánnét.
Alpolgármester: Megköszöni a beszámolót. Látható az anyagból, hogy minden területen növekedés van.
Cs. L. képviselõ: A beiratkozások száma mégis csökkent.
Vácziné Horváth Anikó intézményvezetõ: A beiratkozók száma valóban
csökkent, de aki beiratkozott, az gyakrabban jött be a könyvtárba. Most is vannak tanfolyamaik. A 65 éven aluliak számára már a 15. informatikai tanfolyamot indították el, és volt 3 tanfolyam a 65 éven felüliek számára is.
Cs. L. képviselõ: A könyvtár alapterülete nagyon kicsi, nehezen férnek el. Ott a
régi kazánház. Megkérdezi, hogy azt át lehet-e alakítani például számítógépes
teremmé.
Alpolgármester: Sajnos az eddigi pályázatokba nem fért bele a kazánház felújítása. Fel kellene tölteni az alját, hátul lehetne nyitni egy új bejáratot, akadálymentesítettet. Szigetelés is kell, meg új nyílászárók.
Polgármester: A Magyar falu programban sem tudtak erre pályázni. Ott a napközi konyha felújítására és az óvoda bõvítésére pályáznak.
Folytatás a következõ oldalon.
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Cs. L. képviselõ: Azt javasolja, hogy akkor is kezdjék el legalább a feltöltést,
van hozzá betontörmelék. Nem maradhat így, hosszú távú megoldás kell.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Megtárgyalta a városi könyvtár tevékenységérõl szóló beszámolót és elfogadja azt.

2019. május

Polgármester: A rosszabb állapotban lévõ házat eladásra jelölte ki a testület,
van rá vevõ.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Simontornya, Szilfa u. 50/a sz. alatti ingatlanok eladásáról készített elõterjesztést megtárgyalta és az
538 m nagyságú ingatlant eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Kolonics Brigitta
simontornyai lakost, melynek vételára 1.550.000 Ft. A vételár egy összegben
fizetendõ ki, részletfizetés nem engedélyezhetõ. A tulajdonjog átírása csak a
teljes vételár kifizetését követõen kerülhet sor.
2

Polgármester: Újabb csúszás van, két hét múlva lesz kész az épület. A fogorvosi bérleti szerzõdést meg kell hosszabbítani.
Witzl Zsolt városi fõépítész: Hogy minél kevesebb legyen a csúszás, ezért elkezdik a festés egy részét, aztán a villanyszerelés után a másikat is. Lesz egy
munkahézag, ezt a jószemûek láthatják, de ezzel idõt lehet nyerni.
Polgármester: Azt kérdezi mindenki, hogy miért csak most kezdõdött az E.ON
ügyintézés.
Witzl Zsolt városi fõépítész: Januárban kezdõdött, de az E.ON 3 hónapig
visszadobta a papírokat, újabb és újabb adatokat kért. Nem stimmeltek a partnerszámok, óraszámok. A hivatali dolgozók közül többen is segítették. Végre
aztán a múlt héten talált egy olyan E.ON-os ügyintézõt, aki rendesen utánanézett a dolgoknak, azóta felgyorsultak az események.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy mi lesz a panorámaröntgennel.
Witzl Zsolt városi fõépítész: A forgalmazó szerint 140x11 cm-es hely elég, és
220 volt kell csak hozzá. Téglafal jó, az ajtót kell ólomlemezzel ellátni.
V. P. képviselõ: A panorámaröntgenek mindig külön helyiségben vannak.
Witzl Zsolt városi fõépítész: Amikor 2016-ban beadtuk a pályázatot, akkor
még szó sem volt panorámaröntgenrõl. 2016-ban még lehetett volna azt mondani, hogy rendelõintézetszerû legyen az épület: legyen egy váróterem, egy vizesblokk. Most minden orvosi rendelõhöz külön váróterem és külön vizesblokk
tartozik. Ezekben van a rendelõkhöz külön személyzeti vécé és a várótermekhez egy-egy férfi, nõi és akadálymentesített vécé. Ezért van 12 vécé az épületben. Eredetileg 2014-ben az egyes számú körzethez az ÁNTSZ kötelezés miatt
készült terv a vizesblokkról. 2016-ban ezt egészítették ki a kettes körzettel.
Polgármester: Most megoldották ezzel az eddig hiányzó akadálymentesítést
is. Fontos, hogy az épület minél elõbb elkészüljön, és a fogorvosi rendelõ
visszaköltözhessen. Ha két hét múlva meglesz a mûszaki átadás, akkor a hónap végére meglehet a költözés.
V. P. képviselõ: Az orvosi mûszerekre ilyenkor újból engedély kell: sterilizálóra, röntgenre stb., mert meg lett bontva az épület.
Witzl Zsolt városi fõépítész: A lényeg: nem a kivitelezõ hibája ez a mostani
csúszás, hanem külsõ akadály (E.ON) miatt. Ha ezt nem fogadná el a testület,
akkor polgári per jönne, de azzal kockáztatnák az állami támogatást, mert július
végéig teljesen le kell zárni a pályázatot. Ha azt kérdezi valaki, hogy miért nem
kötbéreztetik a kivitelezõt, akkor ez a válasz. A két hétre nyerhetõ kötbér miatt
elúszhatna az állami 96 millió forint.
Az emeleten a lakásokban nincsenek életvédelmi relék. A régi vezetékek nem
biztos, hogy bírni fogják a terhelést. Kellene egy érintésvédelmi felülvizsgálat.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy a felsõ részen a mérés a pályázat része-e.
Witzl Zsolt városi fõépítész: Nem, de megkérdezi, hogy belefér-e a vizsgálat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
– Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és
elfogadta a TOP-4.1.1-15-TL1, Simontornya orvosi rendelõk kivitelezési munkáival kapcsolatos, kivitelezõi akadályközlésrõl szóló elõterjesztést. A vállalkozási szerzõdésben szereplõ teljesítési határidõt 2019. május 15-ben határozza meg.
– Megbízza a kivitelezõt az épületben található lakások érintésvédelmi mérésének elvégzésével.
– A fogorvosi ellátás zavartalansága érdekében a fogorvosi rendelõ bérleti
szerzõdését 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. (A május havi bérleti díj
összegébõl 150 ezer forint Simontornya Város Önkormányzatát, 250 ezer forint
PK-É.H.K. Építészeti, Hídépítészeti és Kertészeti Kft.-t (Pécs, Verseny u.
2.7622) terheli.)

Címzetes fõjegyzõ: Az évek során elvették a korábbi ruhapénzt és egyéb támogatást.
Cs. L. képviselõ: Megérdemli a pénzt az anyakönyvvezetõ.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ rendeletet alkotta:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2019. (IV. 30)
önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 13./2016.
(VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadták.

Polgármester: A doktornõ levelet írt, mert a gázszámlát az egész épületre õ fizette eddig.
Cs. L. képviselõ: A testület nevében kikérem ezt a stílust! Most készül az
egészségügyi beruházás, vadonatúj rendelõt kap a doktornõ, a napelemek miatt alig lesz ezután rezsiköltsége. A Dobrovitzky doktornõ helyében nem írt volna ilyen levelet, de hát lelke rajta.
Címzetes fõjegyzõ: A víz- és az áramszámla csak a rendelõre szólt, a gáz viszont az egész épületre. Januárig mindent az önkormányzat fizetett.
Polgármester: A víz és az áram így nem kérdés, azt neki kell fizetni, a gázszámlánál viszont javasolja, hogy a felét fizesse az önkormányzat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Az I. számú háziorvosi rendelõ rezsiköltségének kérdését megtárgyalta és
döntött a Simontornyai Polgármesteri Hivatal B. épület közüzemi díjának tovább számlázásáról az LD-MED Bt. felé, azzal, hogy a gázdíj felét a polgármesteri hivatal fizeti ki.

Javaslat építési telkek kialakítására
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Megtárgyalta az építési telkek kialakításáról készített elõterjesztést és építési
telkeket alakít ki az Arany J.–Hunyadi utcák közötti ingatlanokon.
Az ehhez szükséges feladatok:
– Fel kell szólítani a Petõfi utcai lakókat a kerítésüknek a telekhatárra való áthelyezésére.
– Az épületre bontási engedélyt kell kérni, majd fizikailag el kell bontani.
– A Tamási Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál kezdeményezni kell a telekalakítás átvezetését.

Polgármester: Tavaly nem volt közmeghallgatás, erre figyelmeztetett a kormányhivatal. Idén viszont még a választások elõtt tartani fognak egyet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért és elfogadja. Felhívja a figyelmet a jövõbeli jogszabálysértés elkerülése érdekében.

Polgármester: 100 ezer forintot kérnek a pedagógusok szállására, étkezésére
és egy hajókirándulásra.
Címzetes fõjegyzõ: A tanárok ellátását a KLIK-nek kellene fedezni.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõ: Korábban ezt Tamási finanszírozta, de most a tamási tábor nem üzemel, a paksiba mennek a simontornyaiak.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Megtárgyalta a simontornyai általános iskolások nyári táboroztatásának
támogatásáról szóló tájékoztatót. A gyermekekre felügyelõ két tanár szállásés étkezési díját, valamint egy kirándulás költségét az önkormányzat 2019. évi
költségvetésébõl biztosítja.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
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31.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Esélyegyenlõségi Program 2019-2023 elfogadásáról szóló elõterjesztést megtárgyalta és elfogadja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (1) bekezdése alapján a képviseletét ellátó polgármesterét, hogy Simontornya Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlõségi Programjának aláírására.

Polgármester: Orvosi rendelõk bútoraira lehet pályázni.
Címzetes fõjegyzõ: A maximális pályázati összeg 3 millió forint, 100 %-os a
támogatás.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Pályázatot kíván beadni „Magyar falu program keretében kiírt orvosi eszközök” támogatására. A fejlesztés helye Simontornya, Templom utca 4. fogorvosi rendelõ.
Forrástáblázat:

Polgármester: Egy szándéknyilatkozatot kér a cég. Ha nyer a pályázaton, akkor több rendezvény nem kerül majd a városnak pénzbe. Ezért a szándéknyilatkozat polgármester általi aláírását javasolja.
Zs. I. képviselõ: Szkeptikus ebben a kérdésben. Ez a levél, amit a hölgy ideküldött, nehezen értelmezhetõ. De, ha nem kerül semmibe, akkor támogatja.
Polgármester: A vár és a mûvelõdési ház vezetõje is tárgyalt vele. A nyári
programokat tudnák finanszírozni a pályázatból.
V. P. képviselõ: Ez más helyeken például Nyárádszeredán is így mûködik, profi
cég végzi a szervezést.

Alpolgármester: Nem derül ki az anyagból, hogy milyen autóról van szó.
Cs. Cs. közgazdasági osztályvezetõ: Ebédszállító autóról.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Megtárgyalta a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán” címû
projekt kapcsán tehergépkocsi beszállítójának kiválasztásáról szóló elõterjesztést.
Az eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ PÓLUS AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Pásztor utca 8. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.

Javaslat a TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00003 számú,
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán”
projekt kapcsán nyilvánosság biztosítása feladat
teljes körû ellátójának kiválasztásáról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Megtárgyalta a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán” címû
projekt kapcsán a nyilvánosság biztosítása tevékenység teljes körû ellátójának kiválasztásáról szóló elõterjesztést.
Az eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ Compendium-Finance
Kft. 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 10. A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerzõdés aláírására.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntetõ díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 3/2017.
(II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 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),
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– „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 asszonyt és Túróczi
László urat a FRIED Kastélyszálló tulajdonosait.
A képviselõ-testület megbízza a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése alapján képviseletét ellátó polgármesterét, hogy a Rendelet 7. § (4) bekezdése által megszabott határidõ
megtartásával a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntetõ díjára a felterjesztéseket – az elismerésre való érdemesség okának tömör megfogalmazásával, az
érdemességet alátámasztó életrajzzal, jellemzéssel küldje meg a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlése elnökének.

T. F. A. képviselõ: A május elsejei labdarúgó kupát Pásztor Krisztián szervezi.
Cs. L. képviselõ: Az emberek majd megint mondják, hogy bezzeg Némedibe
jött a Kis Grofó!
Probléma: a közmunkaprogramban is munkaerõ-hiánnyal küzdenek. Amit vállaltak erre az évre, azt nem fogják tudni megcsinálni. 70 fõre terveztek, ebbõl
58 lett, de 10 állandóan hiányzik, beteg stb. 30 fõt szinte semmire se tudnak
használni. Csak 8-10 ember van, aki jól dolgozik. Az ún. hosszú programmal
nincs gond, de a röviddel igen. Csak a város napi karbantartására folyamatosan 8-10 ember kell.
Címzetes fõjegyzõ: Bikalon most találkoztak a polgármesterek, kb. 80 résztvevõ volt, közülük 15 felszólaló mind errõl a problémáról beszélt. Tabon csak 8
fõt találtak és 80 kellene. A kis falvakban 3 ember is elég lenne, de nincs. Az államtitkár annyit mondott erre, hogy várhatóan visszaáll a régi rendszer, hogy
az önkormányzatok saját kft.-ket alapítanak 8-10 emberrel, de õk valóban értékes munkát végezhetnek. De ez idén még nem várható, talán jövõre.
Cs. L. képviselõ: Az itteni közmunkások közül most 2 fõ elment dolgozni Siófokra, az egyik 2 órát bírt ki, a másik 5 hetet, ott keményen dolgozni kellett. Oda
jutottak, hogy a blokkvetõn a Kovács Tamás a fõnök. A kertészetben 3 hektár
krumplit vetettek, lesz még hagyma, borsó, bab, répa, karfiol, paradicsom,
paprika is. Vannak gépeik, de ott kell lennie mellettük, egyedül nem megy a
munka.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek, a képviselõ-testület munkaterve,
valamint a hatályos rendeletek megtalálhatóak a város honlapján (www. simontornya.hu)
Az anyagot összeállította: G. H. H. és Molnárné Bereczki Annamária

Az EURÓPAI PARLAMENT
tagjainak 2019. évi választása
A szavazás napja:

2019. május 26.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár személyesen szavazhat az értesítõn feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban mûködõ Helyi Választási Irodához vagy látogassa meg a
www.valasztas.hu weboldalt.
Helyi Választási Iroda
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Komoly büntetés jár az illegális
vízvételezésért!
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt. szolgáltatási területén az ideiglenesen – mezõgazdasági, építési vagy egyéb munkák kapcsán – felmerülõ
többlet-vízvételezési igény minden esetben
bejelentésköteles. A vízvételezéshez szükséges
ügyintézési folyamatot az alábbiakban ismertetjük:

Többlet-vízigény felmerülésekor vegye fel a kapcsolatot a Társaság területileg illetékes üzemvezetõségével, hiszen ott tudnak tájékoztatást adni a település ivóvíz-hálózatának kapacitásáról, valamint arról,
hogy a vízellátás biztonságának veszélyeztetése
nélkül milyen mértékben teljesíthetõ a többlet-vízvételezés. Üzemvezetõségeink elérhetõségei a
www.drv.hu/ uzemvezetosegeink weboldalon, a
Vízvételezéshez kapcsolódó elérhetõségek linkre kattintva megtalálhatók.
A kérelmet a vételezés tervezett idõpontjánál legalább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtania a
szolgáltató felé.

Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemvezetõség ügyintézõjét a vízvételezés céljáról, várható idõtartamáról, a napi vételezési igény mértékérõl, valamint a vízvételezés módjáról (pl.: tartálykocsival,
tartállyal történõ elszállítás, kiépített vezetéken történõ vételezés), illetve töltse ki a szerzõdéskötéshez
szükséges adategyeztetõ lapot.

Amennyiben felmerült vízvételezési igénye biztosítható, a Társaság azt elsõsorban az érintett üzemvezetõség telephelyén kialakított vízvételezési ponton
keresztül, vagy a településen kijelölt tûzcsap igénybevételével teszi lehetõvé. (A tûzcsap mérõsítésének költsége a megrendelõt terheli.) Az egyedi vízvételezést a felhasználó és DRV Zrt. által írásban
megkötött szerzõdés szabályozza, mely tartalmazza
a vételezett víz díját, a mennyiség mérésének módját, és a vízvételezés egyéb feltételeit. A vízvételezési szerzõdés másolatának minden esetben a helyszínen rendelkezésre kell állnia.
A DRV Zrt. a víz tûzcsapról történõ szolgáltatását az
alábbi esetekben tagadhatja meg:
– Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
– A felhasználó a felhasználási helyen rendelkezik
vízbekötéssel, amelyrõl a vízigény biztosítható,
vagy nincs a településen az igény kielégítésére alkalmas tûzcsap.
– Ha az igénybejelentõ szerzõdéses folyószámláján
lejárt határidejû vagy vitatott számlatartozást tart
nyilván Társaságunk, illetve a kérelmezõ szervezet
ellen felszámolási vagy csõdeljárás folyik.
– Ha a vízigény kielégítése egyéb módon, tûzcsap
igénybevétele nélkül is megoldható.

A tûzcsapról történõ engedély nélküli, vagy nem a
vonatkozó szerzõdésben vagy engedélyben foglaltak szerinti vízvételezés szabálytalan közmûhasználatnak minõsül, mely esetben a DRV Zrt. feljelentés
megtételére jogosult a szabálytalan közmûhasználóval szemben. A vízvételezést a DRV Zrt. munkatársain kívül az illetékes rendõrkapitányság, illetve a
katasztrófavédelem munkatársai is ellenõrizhetik,
szabálytalanság esetén pedig a 259/2011. (XII. 7.)
kormányrendelet 1. számú mellékletében leírtak
alapján 30 ezer forinttól 1 millió forintig terjedõ bírságot szabhatnak ki.

2019. május

INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT
ELEKTRONIKUSAN!
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind
fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események.
Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhetõ az Önkormányzati
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetõk az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nõ életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármû- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel,
iparûzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a
kép azonban 2019-tõl teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már
egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor idõnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után
is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Elsõ lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követõen pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett,
gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélõbb módon tehetjük, mint
korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági,
ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online ûrlappal nem rendelkezõ ügyek
esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követõen azonosítja a rendszer és az ûrlapok általános
adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított idõt. A felhasználók bármikor
nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett ûrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhetõ el, melyet
településünk weboldalán a http://www.simontornya.hu/altalanos-tajekoztato menüpontban is
megtalálnak.

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEK.
MINDENKINEK. BÁRHONNAN.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhetõ Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a
vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az
ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetõk az önkormányzati ügyek.
Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól
kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélõ ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévõ adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett
nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre
több helyi hivatali ügy elintézhetõ. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari,
kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerûen nyomon követhetõ.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylõ ügyintézés helyett az ország
bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetõk akár a magán és vállalkozói helyi
adóügyek is. Adóigazolás kérhetõ, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhetõ,
gépjármû-, illetve termõföld adó jelenthetõ be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparûzési adó bevallása a portál segítségével szintén
könnyûszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységrõl van
szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetõen jelentõsen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított
idõ. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással
kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követõen ismét idõt takarít meg a rendszer a felhasználónak,
ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévõ személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az ûrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sõt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhetõ, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az elõzetesen már kitöltött ûrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon
és településünk weboldalán is elérhetõ.

2019. május

KÖZÖSSÉG
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A holokauszt áldozataira
emlékeztünk

Búcsúzunk
Simontornya
elhunyt lakosaitól

Gulyás István
Jánostól
Rózsás Lajostól
Rózsa Istvánnétól

Naplemente
„Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértõl és mocsoktól részegen.”
(Radnóti Miklós)
A holokauszt magyarországi áldozataira
emlékeztünk iskolánkban a 11. g osztály
közremûködésével. Hazánkban 2001 óta

április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben a náci
megszállókkal együttmûködõ magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az elsõ gettók és gyûjtõtáborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén. Mûsorunkban a
magyar történelem ezen szomorú, tragikus eseményeire és áldozataira emlékeztünk.

Virágvasárnap
Virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét. A 4. századtól szokásban van a keresztyén egyházban ez a böjti idõszakban is kifejezetten örömteli nap: Krisztus bevonulása Jeruzsálembe,
királyvoltának ünneplése.

„Új sírok, koszorúk
Virágok csokorba.
Akik köztünk éltek,
Akiket szerettünk
Elköltöznek sorba.
Õszi levélhullás
Életünk estéje.
Egyre hull a levél,
Elsiratunk egyet,
Új hull a helyébe.
Sokszor felidézzük
Emlékeink sorát.
Hosszú körmenetben
Jönnek kedveseink:
Szülõ, rokon, barát.
Szívünkre szorítjuk
Gondolatban õket,
Aztán fájó szívvel
Útjukra bocsájtjuk
A ködbe veszõket…”
(Csók Ilona)
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása alapján készült.)

A római katolikus egyház ezen a napon barkaszentelést végez. A szentelményeknek különleges szerepük, bajelhárító, gyógyító hatásuk van a néphit szerint.
Már hagyománnyá vált, hogy Simontornyán ökumenikus zenés-verses dicsõítõ alkalmat
rendeznek ezen alkalomból a református templomban. A mûsoron közremûködtek: a
Krammer Ferenc kórus, a Lelkes-cserfes gitárcsapat, a református kórus énekekkel, Lõrinc Mózes Elõd zongorajátékkal, verset mondott: Géringer Györgyné, Végh Istvánné,
Vígh Józsefné és Koczkás Lajosné. Az elõadást szeretetvendégség követte, ahol alkalom
nyílt kötetlen beszélgetésre.
G.H.H.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki

HORVÁTH ZOLTÁN
temetésén részt vett, gyászunkban, fájdalmunkban
õszinte részvéttel osztozott.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

CSERHÁTI PÉTER
Simontornya város
korábbi polgármestere
2019. május 12-én, 62 éves korában
váratlanul elhunyt.

Köszönet a vigasztaló szavakért, az együttérzés virágaiért.

Az önkormányzat saját halottjának
tekinti, temetésérõl
késõbb gondoskodunk.

Gyászoló család

Simontornya Város Önkormányzata
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2019. május

KÖLTÉSZET NAPI GÁLAMÛSOR

Tavaszi rendezvényeink közül kiemelkedett a költészet napjára szervezett gálamûsorunk, melyet a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium sikeres produkcióiból válogattunk. 2019. április 11-én a Fried Mûvelõdési Ház megtelt a szereplõkkel, érdeklõdõkkel. A
mûsort Kaszás Zoltán intézményvezetõ ünnepi beszédével és saját versének elõadásával nyitotta meg, majd intézményünk tanulóinak
mûsora következett, akik versekkel, gitárkísérettel elõadott megzenésített versekkel, mesével, népdalokkal, táncos mûsorszámokkal
készültek.
A zenés, verses és táncos mûsorszámok csodálatos hangulatot teremtettek, külön öröm volt hallani tanulóink saját verseit, és megtapasztalni annak a sok munkának a gyümölcsét, amit a pedagógusok és tanítványaik végeztek szülõi támogatással ebben a tanévben is.
Menyhártné Szûcs Ildikó

Szépkorú
köszöntése

Szeretettel várunk minden kedves jószándékú embert a

Simontornya és Gyönk Városok Önkormányzatai által megrendezendõ

melyet ifj. Kurek Sá
A rendezvény védnökei: Csõszné Kacz Edit, Simontornya
város polgármestere, Katz Gyula István, Gyönk város polgármestere
A jótékonysági est fellépõi: Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, Krammer Ferenc Kórus, Fodor Otília, Soós József, Gyönki Retro Dance Táncegyüttes, Csuti Csaba
Helyszín: Simontornyai Vár udvara (rossz idõ esetén Fried Mûvelõdési Ház)
Belépõdíj: 1500 Ft/fõ, támogatói jegy 1000 Ft/fõ,
melyet a Simontornyai Vár
és a Gyönki Mûvelõdési Ház irodáiban lehet megvásárolni.
A simontornyai szépkorúak táborát erõsíti
immár MOLNÁR JÁNOS. 1929. április
26-án született Alapon. 1940-ben költözött Simontornyára és negyven éven át
dolgozott a Bõrgyárban.
90. születésnapja alkalmából Csõszné
Kacz Edit polgármester megtisztelõ kötelességének eleget téve, otthonában köszöntötte fel az idõs urat.
Az idõsek iránti tisztelet és hála jeléül átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot. Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés boldog éveket
kívánt.
G.H.H.

„Nincs tökéletes ember ezen a világon, csak tökéletes szándék.” (Simon R. Green)
Mindenki nagylelkûségét hálásan köszönjük!

SZÜLETÉS ÁPRILISBAN
Fresli Luca
Takács Mira
Winecher Ádám
Bebreceni Tamás
Tar Benett

HÁZASSÁGKÖTÉS
Bognár Zoltán és Tóth Natália
Lak Zsolt és Horváth Eszter

2019. május

ISKOLA / KÖZÖSSÉG

József Attila
szavalóverseny
2019. március 29-én zajlott le iskolánkban a József Attila szavalóverseny. Az esemény tétje az volt, hogy ki képviselheti intézményünket az áprilisban, Tamásiban megrendezésre kerülõ költészet napi szavalóversenyen. Felsõ tagozatos és középiskolás tanulók mutathattak be egy József Attila verset és egy szabadon választott mûvet. Nagyon szép, szuggesztív elõadások hangzottak
el, a zsûri nehezen hozta meg döntését. Végül mindegyik kategóriában csak elsõ helyezettet hirdetett, akik a következõ tanulók
voltak:
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Húsvéti játszóház
Húsvéti játszóházat rendeztek április 13-án a Temi Fried Mûvelõdési Házban. A szervezõk a gyerekeket és szülõket többek között
tojásfestéssel, tojástartó készítéssel várták, de bátran lehetett raj-

zolni, színes pillangót készíteni, gipsztojást festeni és mézeskalácstojásokat díszíteni. Ezen kívül még lehetõség volt ügyességi
játékok kipróbálására is. Sokan eljöttek és a szülõk számára is
hasznos volt a program, hiszen a legnagyobb húsvéti készülõdés
idején jó helyen tudhatták a kicsiket vagy épp velük együtt tölthettek el egy vidám és kreatív délelõttöt. A legizgalmasabb rész a tojáskeresés volt, ahol megteltek az aprócska markok édességekkel,
tehát Simontornyán nem csak a nyúl hozott ajándékot.
G.H.H.

5-6. osztályosok kategóriájában: Gyõri Sára, 7-8. osztályosok kategóriájában: Fintor Dávid.
9-10. osztályosok kategóriájában: Ács Tibor Ábel, 11-13. osztályosok kategóriájában: Vonya Teodóra Evelin. A zsûri tagjai:
Patakyné Hegyi Erzsébet, Pálné Mikó Katalin, Kovács Jánosné
Lengyel Ilona és Zsigáné Teszler Judit voltak.
A költészet napján, 2019. április 11-én került megrendezésre a József Attila szavalóverseny Tamásiban, a Könnyü László Városi
Könyvtárban. Iskolánkat Gyõri Sára, Menyhárt Nóra, Fintor Dávid és Ács Tibor Ábel képviselték. A környék iskoláiból érkezõ
szavalók egy József Attila verssel és egy szabadon választott mûvel mérhették össze tudásukat. Erõs volt a mezõny, szoros volt a
verseny, komoly, szuggesztív elõadásokat lehetett hallani a versenyzõktõl. Nagyon szép eredmények születtek: Ács Tibor Ábel a
10-11. évfolyamosok kategóriáját megnyerte, Gyõri Sára pedig 3.
helyezést ért el az 5-6.osztályosok között.
Menyhárt Nóra és Fintor Dávid is kiválóan helytállt a legtöbb versenyzõt számláló 7-9. osztályosok kategóriájában.

„Beavató bérlet” a
Vörösmarty Színházban
A színházbérlettel rendelkezõ tanulóink közül tíz érettségi elõtt
álló diák vett részt a székesfehérvári Vörösmarty Színház Beavató
bérletének három programján. Az elsõ alkalommal megismerhették az októberi õsbemutató, a Perelj, Uram! megszületésének
és történelmi hátterének a történetét. Az interaktív irodalomórák második állomásán a Nemes Nagy Ágnes Mûvészeti Szakgimnázium színésznövendékeinek segítségével a Bánk bánt dolgozták fel a diákoknak. Az utolsó alkalommal Hargitai Iván rendezõ segítségével Az ember tragédiája legfontosabb kérdésköreit
gondolhatták át. Ezen alkalmak a diákok számára a színházhoz
való közelebb kerülés mellett az érettségire való felkészülést is
segítették.

Zsigáné Teszler Judit

Kovács Jánosné Lengyel Ilona

Folyamatosan csökken a digitális
szakadék Simontornyán
Idõsebbek és fiatalok egyaránt kihasználják a helyben és ingyenesen elérhetõ informatika tanfolyamok által kínált lehetõségeket, annak érdekében, hogy naprakész digitális
tudást szerezzenek.

Márciusban és áprilisban 15-en szereztek
tanúsítványt elõször kezdõ, majd haladó
szinten, a könyvtár szervezésében pedig
5-en végeztek informatika tanfolyamot, õk
az oktatás végén emléklapot vettek át.
A most végzettekkel immár közel 150-en
vettek részt a képzéseken, melyek megfelelõ létszám esetén folyamatosan indulnak.
További információ a könyvtárban kérhetõ!
Vácziné Horváth Anikó
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Elsõsegélynyújtó
verseny

Az iskolánk az idei évben április 9-én Tamásiban elsõ alkalommal
vett rész a Vöröskereszt által szervezett elsõsegélynyújtó versenyen, ahol egy gimnáziumi csapattal (akik 2. helyezést értek el) és
egy általános iskolai csapattal (akik elsõ helyezést értek el) képviseltettük magunkat. Így a megyei versenyen is indulhattak április
25-én az általános iskolások Szekszárdon, ahol a megyei megmérettetésen 4. helyezést érték el. Nagyszerû eredmény annak tükrében, hogy most debütáltunk ezeken a nívós versenyeken. Szeretnék köszönetet mondani Tóth Attila mentõsnek, aki oroszlánrészt vállalt a felkészítésben!
Résztvevõk:
A versenyzõk a gimnáziumból: Sümegi Nóra, Fésüs Kira, Vonya
Teodóra Evelin, Bodó Bence, Simon Petra
Az általános iskolából: Kovács Alíz, Szilizlicsenkó Regina, Horváth Viktor, Klár Dávid, Horváth Gyula
Szervezõ és felkészítõ: Enesei József tanár, Balassáné Gerussi
Orsolya tanár és Tóth Attila mentõs

2019. május

Közlekedési versenyek
Az elsõ megyei verseny április 4-én, Szekszárdon került megrendezésre a középiskolások számára, ahol kerékpárral Kovács Henrik (11. g) vett részt. Az ezüstérmet adó 2. helyezéssel öregbítette
iskolánk hírnevét. Segédmotoros kategóriában Zsiga Márk (11.
g) indult és tisztes helytállásával vívott ki elismerést.

Személygépkocsi kategóriában megyei versenyen Géringer Szabolcs (11. g) a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára állhatott fel,
mivel elsõ helyezett lett a kiemelkedõ teljesítményével. Ennek
eredményeképpen április 16-tól Budapesten vettünk részt 3 napos országos megmérettetésen, ahová eljutni is fantasztikus eredmény volt. Szabolcs remekül versenyzett, és az ott szerzett életre
szóló élményekkel gazdagodva tértünk haza. Nagy gratuláció!!!

Katasztrófavédelmi
verseny

A versenyidényt a Dombóváron március 27-én megrendezésre
kerülõ Katasztrófavédelmi versennyel kezdtük, amelyen két gimnáziumi és egy általános iskolai csapattal indultunk. Az általános
iskolás csapat az elõkelõ 3. helyezést érte el.
Az általános iskolából: Kovács Alíz, Szilizlicsenkó Regina, Horváth Viktor, Klár Dávid, Horváth Gyula.
A versenyzõk a gimnáziumból: Sümegi Nóra, Fésüs Kira, Vonya
Teodóra Evelin, Bodó Bence, Simon Petra, Ács Tibor Ábel,
Bencze János Lehel, Szabó Bence, Zsolnai Róbert
Minden résztvevõ a tisztes helytállásával hozott dicsõséget az iskolánknak.
Szervezõ és felkészítõ tanár: Enesei József

Általános iskolai korcsoportban, a felsõs kategóriában szintén
megyei versennyel kezdtünk Tamásiban, ahol fiú kategóriában
Horváth Gyula 7. b osztályos tanuló 1. helyezést ért el, így kiharcolta az országos versenyen való indulás jogát Nyíregyházán május 7-tõl 9-ig. Lány kategóriában Papp Anikó (7. b) szintén megnyerte 1 helyezésével a versenyt, így õ is az országosra utazik. Zólyomi Fruzsina (7. b), mint legelsõ versenyes diákunk, szintén
elismerésre méltóan képviselte iskolánkat.
2019. április 25-én került megrendezésre a megyei „Ki a mester
két keréken” elnevezésû verseny, a 2007–2009-es születésû negyedikes–ötödikes korcsoportnak. Itt Bölcskén az igen erõs lány
csoportban Tóth Maja és Kovács Zsófia 5. osztályos tanulóink indultak. Zsófia a fantasztikus 2. helyezést érte el. Fiú kategóriában
Vinczellér Balázs (5. b) és Kovács Kolos (4. a) indult, ahol Kolos a
dobogós 3. helyezésével szerzett nagy örömet mindnyájunknak.
Jövõre újra indulhatnak még ebben a korosztályban igen nagy
esélyekkel!
Kísérõ és felkészítõ tanár: Enesei József

2019. május
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Veszprém megyei férfi
felnõtt bajnokság

2019. április 26-án a Simontornya KK–Tapolca VSE ellen játszotta 6. bajnoki fordulóját a simontornyai sportcsarnokban.
Góllövõk: Lampert Cs. 12, Ardelán K. 9, Tenke B. 4, Ányos J. 2,
Beödök B. 3, Csendes F. 5, Rohn M. 1, Nacsa M. 1, Pásztor K. 3,
Kovács F. 4, Orosz T. 1.
Végeredmény: Simontornyai KK–Tapolca VSE 45-31

Tornagyõzelem
Az U13 megnyerte a II. EliteSport
Cup-ot Balatonfüreden
Az Elitesport Cup egy nemzetközi kézilabdatorna, amelyet a
szervezõk a felnõtt és az utánpótlás (az MKSZ szakmai és versenybizottsága határozata értelmében magyarországi elsõ osztályú csapatok kivételével) korosztályok számára hoztak létre. A
torna célja egy nemzetközi szintû felkészülési lehetõség biztosítása a bajnokságokban részvevõ csapatok számára, kiemelkedõ
minõségû játékfeltételek mellett.
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Ismét Vivicittá!
Iskolánk 25 fõs csapattal nevezett az április 13-án megrendezett
34. Telekom Vivicittá futóversenyre, melynek idén is a budapesti
Margitsziget adott otthont. Az utazáshoz az autóbuszt a tankerület biztosította, ezen kívül még egy autóval mentünk.
Két tanulónk sikeresen teljesítette a 7 km-es távot, a többiek 2400
m-en indultak. A nevezõk ezúttal is pólót, egyedi befutóérmet és
gazdag befutócsomagot kaptak a választott táv teljesítéséért.

A kissé hûvös és borongós napon a napocska nem annyira, a szerencse annál inkább ránk mosolygott, mert a nevezõ iskolák közötti „vidéki iskolák” kategóriában kisorsoltak minket. A
Telekom jóvoltából 100.000 Ft értékû sportszer utalványt nyertünk, melyet a Decathlon áruházban lehet majd levásárolni.
A rendkívül lelkes csapat már nagyon várja a folytatást. Gondolatban már a szeptemberi SPAR Budapest Maraton Fesztiválra
készülünk.
Mezõ Márta

Futball-hírek
Bonyhád-Börzsöny SE–Simontornya TC 4-1 (3-0)
Bonyhád-Börzsöny, 40 nézõ. V.: Mihálovics (Horváth T., Kovalcsik Z.).
Bonyhád-Börzsöny: Ladányi (Schleinig, 64.) – Eckert (Ettig, 80.),
Sebestyén T., Máté N. (Zsók Gy., 71.), Mathész – Selyem,
Hosnyánszki Zs. (Szentes, 70.), Csobot P. – Pechár, Rafai,
Hosnyánszki T. Játékos-edzõ: Hosnyánszki Zsolt.
Simontornya: Plézer – Szalai B., Gergõ (Jancski, 46.), Kiss Gy.,
Györe – Marekkel, Koncz, Kapinya, Szálka – Ambrus L., Papp T.
(Fung, 78.). Játékos-edzõ: Ambrus László.
Sportszerû mérkõzést játszottak a felek a rossz idõben, sok helyzettel, melyekbõl a hazaiak elõtt adódott több, így megérdemelten nyertek.
Góllövõk: Pechár (24., 47.), Máté N. (4.), Mathész (38.), illetve
Koncz (90.).
Jók: Ladányi, Mathész, Pechár, Máté N., illetve Kapinya, Szálka,
Ambrus L.
Ifi-mérkõzés: 10-3.
Simontornya TC–Faddi SE 0-7 (0-3)

2019. április 19.: Simontornya KK–Házena Tebon 19-8
2019. április 20.: Simontornyai KK–Éles KISE 24-8
TSV Wendelstein–Simontornyai KK 9-27
2019. április 21.: Simontornyai KK–Vejen HK 22-11
Várpalotai BSK–Simontornyai KK 11-27
2019. április 22. DÖNTÕ:
Simontornyai KK–Éles KISE 15-9
Góllövõk: Varga G. L. 44, Horváth B. L.18, Szili Ád.14, Szili Ák.
13, Nagy Z.12, Molnár M.11, Kõvári R. 8, Pordán A. 5, Bali Z. 4,
Soós B. 3, Kiss P. O. 2

Simontornya, 80 nézõ. V.: Szappanyos (Fülöp A., Rimai).
Simontornya: Plézer – Szalai B., Jancski, Szloboda, Györe –
Marekkel (Csepregi, 55.), Koncz, Kapinya, Szálka – Ambrus L.,
Papp T. Játékos-edzõ: Ambrus László.
Fadd: Szalai Á. (Honti, 79.) – Csányi O. (Papp J., 76.), Gerendai
G., Gász (Müller Á., 70.), Asztalos – Szatmári, Fehér K., Borda,
Baros (Csibi, 68.) – Gáncs, Horváth M. Edzõ: Vida Tamás.
A jobb játékerõt képviselõ vendégek elvitték a három pontot.
Góllövõk: Gáncs (39., 70., 78.), Szatmári (44., 84., 85.), Fehér K.
(9.).
Jók: Szatmári, Gáncs, Baros, Horváth M., Asztalos.
Ifi-mérkõzés: 3-2.
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Megszépült sportcsarnok
A belsõ munkák befejezése után folytatódott az épület külsõ felújítása. Ennek során új tetõszerkezet került az épület fölé, a régi zöldet – mely gyakran beázott –, kék színû váltotta fel.
Kicserélték a gázkazánokat, a belsõ nyílászárókat és a világítást is jobban biztosító mûanyag
ablakokat, nagyobb felületûre. A csarnok teljesen új parkettát kapott, valamint egy új eredményjelzõvel is gazdagodtak. Mindezek nyertes pályázati pénzbõl történtek, melyek 40 millió
forintot tesznek ki. A sikeres pályázatok Lampert Csabának, a Simontornyai Kézilabda Klub
elnökének, valamint az önkormányzat képviselõ-testületének köszönhetõek, akik biztosították az önrészt. Jelenleg az épület külsõ szigetelése és festése folyik. Soron kívül megtörtént az
épület akadálymentesítése. Pásztor Krisztián tervei alapján egy igazi emberbarát feljárót építettek, melynek sarkában ott díszeleg a sportcsarnok két mindenesének neve: ILI és EDIT.
Segítségükkel ezután nemcsak mozgáskorlátozottak, hanem például a gyerekkocsival érkezõk is könnyebben bejutnak a csarnokba.
Jelenj sorok írója – aki nélkül szinte nincs sportesemény – külön is megköszöni a lehetõséget.
Ezúton is kérjük sportszeretõ szurkolóinkat, hogy védjék, óvják, büszkeségünket: a SPORTCSARNOKOT, hogy még nagyon sokáig tudjuk élvezni az eseményeket.
Va Lá

A szomszéd fûje mindig zöldebb!
Május 1-jén így ünnepeltek Simontornyán
A városban központi kulturális rendezvényt nem szerveztek, csupán két sportmajális adott lehetõséget az ünneplésre. Az egyik a
sportpályán történt, ahol futballmajálist hirdetett meg az STC és a
SIKK egyesülete. A várható nyolc csapat helyett csak két csapat
nevezett a Május 1. Kupára. Elõször a focisták játszottak a kézilabdásokkal, az eredményt nem számolták, de feltûnõ volt néhány
kézis jó játéka. Végül döntetlenben állapodtak meg.
Az ünnepélyes megnyitón Csõszné Kacz Edit polgármester elmondta, hogy nagyon sok kritika található a facebookon: miért
ilyen kevés esemény van május 1-jén? Tudja, hogy a szomszéd
Tolnanémedin milyen programok vannak – A SZOMSZÉD FÛJE MINDIG ZÖLDEBB!!! Simontornya egy kisváros, melynek
lakói igényesebbek, ezt bizonyította a futballmajális nevezõinek
száma is. A város képviselõ testületének döntése volt a program
kialakítása, akik úgy vélték sokkal fontosabb az erõket, energiákat
a nyári ünnepség sorozatra tartogatni.
Va Lá

Retro hangulatot teremtettek a Jóbarátok Teniszklub tagjai május 1-jén, amikor transzparensekkel, lufikkal, rendezett sorokban vonultak fel Simontornya fõutcáján a Gálaker Panzió pályájáig, hogy a fennállásuk óta elõször rendezzék meg a Május 1 Kupát. Stílusosan sör-virsli, illetve üdítõ volt a reggeli.
A sorsolások után megkezdõdtek a „házibajnokság” mérkõzései. Öt nõi páros és öt férfi páros küzdött meg a kupagyõztes címekért. A
jó hangulat alapjait, már sokadszor, a Mayer József (Mayer & Mayer Kft.) biztosította, aki a Jóbarátok Teniszklub tiszteletbeli tagja
címet is megkapta már.
A körmérkõzések alapján a nõi páros versenyen az alábbi végeredmény született:
I. Bajcsi Ágnes–Körtés Mónika, II. Molnár Gitta–Kapinyáné Sziládi Erzsébet, III. Hamar Judit–Vonya Teodora, IV. Rózsa
Zoltánné–Halbaksz Adrienn, V. Riemesch Ágnes–Marekkel Mária
Döntõ mérkõzés: Bajcsi Ágnes–Körtés Mónika és Molnár Gitta–Sziládiné Kapinya
Erzsébet 6:3
Férfi párosok: I. Rózsa Zoltán–Kovács
László, II. Csendes József–Nyirati József,
III. Rózsa Gábor–Kojnok Róbert, IV. Kovács Szabolcs–Kapinya Ferenc, V. Kovács
János–Rózsa Zoltán ifj.
Döntõ mérkõzés: Rózsa Zoltán–Kovács
László és Csendes József–Nyirati József 7:5
„Köszönettel tartozunk még a lányoknak,
asszonyoknak a sok finomságért és a férfi
résztvevõk által elkészített, az eseményt lezáró, közösen elfogyasztott paprikás
krumpliért.
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