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AZ ELMARADT BALLAGÁS
2020. március 13-án utoljára szólt a csengõ az iskolában. De nem is figyeltetek rá, hisz hozzátartozik az iskolai rendhez, pedig ha tudtátok volna, hogy akkor halljátok utoljára, mélyen megérintette volna a lelketeket. 2016-ban elindultatok együtt egy közös úton Zsigáné
Teszler Judit osztályfõnökötök vezetésével. Egy jó osztályközösségé kovácsolódtatok, összetartoztatok és az együtt töltött négy év elteltével elérkeztetek ahhoz a ponthoz, ahonnan már elválnak az útjaitok. Bár még nem biztos, hogy tudjátok, de az összetartozás erejét
soha nem éli meg annyira az ember, mint a középiskolás évek során. Ezek a kapcsok megmaradnak akkor is, ha késõbb ritkán látjátok
egymást. Mert ti végérvényesen összetartoztok. S ezt a búcsúzáskor, a szerenádon az éjszakába süvített dalokban és az összekapaszkodásban, egy-egy különleges pillanatban érzi meg igazán az ember. Mert valami lényeges végérvényesen elmúlt. Lezárult a gyermek- és
ifjúkor.

A 2019/20-as év végzõseinek a koronajárvány-helyzet miatt a középiskolai életüket úgy kellett lezárniuk, hogy nem volt vidám bolondballagás, utolsó óra, utolsó csengõszó, szerenád és virágillatú ballagás.
Megszakadt valami. És fáj. Mert mi már tudjuk, hogy pótolhatatlan. Ez a seb bennetek marad. Ezzel váltatok felnõtté! Igaz, iskolátok
online ballagással búcsúzott tõletek, mely szép volt és megható, de nem az igazi, mert a szobátokban ülve, magányosan kellett átélni a
közös ballagásotokat.
Ez a korszak lezárult, elértetek egy mérföldkõhöz az úton, de szeptembertõl új szakasz kezdõdik. Kívánom, hogy legyen elég hitetek,
erõtök és kitartásotok az álmaitok megvalósításához!
G.H.H.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2020. április 29-én ismét konzultációra gyûltek össze
a képviselõ-testület tagjai
Torma József polgármester elmondta, hogy a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre való hivatkozással a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában
biztosított hatáskörök szerint jár el. A képviselõ-testület helyett ebben a helyzetben a polgármester dönt, de kikéri a képviselõk véleményét, ezért egy konzultációt tart ma is, mint az elõzõ hónapban is már. Végigbeszélik a napirendi
pontokat, de nem lesz szavazás, a kialakult konszenzus után a polgármester
hozza meg a döntést.

Polgármesteri tájékoztató a veszélyhelyzet kapcsán
hozott intézkedésekrõl
Torma József polgármester elmondta, hogy a kollégák táblázatos formában
vezetik a veszélyhelyzet alatt hozott fõbb döntéseket, intézkedéseket, kiadásokat. A járványhelyzet kiadásait külön kezelik az elsõ perctõl fogva, reméli, hogy
érkezik majd állami segítség. Az intézkedéseket igyekeztek folyamatosan
kommunikálni a város lakóival facebookon, a városi honlapon, a SIM TV-ben.
Májusban talán lehet majd lazítani, tervezi, hogy kinyitják a várat és a könyvtárt is. De ehhez meg kell várni a kormány döntését.

Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2019. évi zárszámadásról szóló rendelete megalkotására,
a belsõ ellenõri jelentés jóváhagyására
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ tájékoztatott: A költségvetésnél
elõírás, hogy a kiadások egyezzenek meg a bevételekkel. Ez a zárszámadásnál
nem így van. Tavaly megmaradt 788 millió forint, mert a tervezett beruházások
egy része nem valósult meg. Ezeket majd 2020-ban folytatják, az összegek bekerültek az idei költségvetésbe. A bevételeknél majdnem teljesült a terv 100
%-a, vannak részek, ahol még több is lett a bevétel a vártnál. Például az adóbevétel 111 %, egyes normatíváknál is több, mint 100 % érkezett.
Torma József polgármester: Az adóbevételeknél látszik, hogy a kommunális
és az építményadó bevételnél is van 2-2 millió forint kintlévõség. Be kell szedni, amit lehet. Az IFA biztosan kevesebb lesz az idén, módosítani kell majd a
költségvetést. Tavaly ebbõl 7+7 millió forint bevétel volt (a befolyt 7 millióhoz
7 milliót hozzátett az állam), ha idén nem javul a helyzet, nem nyitnak ki a szálláshelyek, akkor ennyit veszít a város. Az iparûzési adónál 60 millió volt a terv,
és 79 millió lett a tényleges bevétel, ez jó. Az intenzív adóbehajtásnak köszönhetõ ez. A gépjármûadóból tavaly 8,7 millió forint bevétel volt, ezt a kormány az
idénre elvonta.
A 788 milliós maradványról: ez több részbõl tevõdik össze. A barnamezõs beruházásra volt 400 millió, a Sió projektre 50 millió (ez most felemelkedett 140
millióra). A Várral szemben feltöltötték a gödröt, oda fog megépülni a csónakház, lesz kerékpárút is.
A szociális pályázatra 108 millió forint volt betervezve, új helyen szeretnék
megvalósítani.
A polgármesteri hivatal költségvetésében is maradt pénz.
A konyha felújítására terveztek 33 millió forintot, és a Gördülõ fejlesztési Tervben is maradt 38 millió forint, de ezt csak vízi közmûvekre (csatornahálózatra,
vízhálózat-fejlesztésre) lehet költeni.
Torma József polgármester: Visszatérve az adókhoz: 5 millió forintnyi kivetett talajterhelési díjból 1 milliót fizettek be, a lakásbérlésnél 5 millió, a kommunális adónál 4 millió a kintlévõség. Ilyenekbõl 20 millió kintlévõség jön össze.
Kojnok Róbert képviselõ megkérdezte, hogy a talajterheléses 5 millió forint
az apró tételekbõl tevõdik-e össze.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Igen, ráadásul majdnem mindenki kéri a részletfizetést, havi kis összegeket fizetnek be.
Torma József polgármester: Tudja, hogy ezek a problémák kiket érintenek.
Sokan rossz körülmények között élnek. De például a szociális lakásoknál a lakbér összege szimbolikusnak tekinthetõ, 1-2 ezer forint. Sokan évek óta nem fizetik ezt. Közben vannak olyan családok, akik fizetnének, de nekik nem jut lakás, piaci alapon meg 60 ezer forintért tudnának bérelni, de annyit már nem
tudnak kifizetni, lehet, hogy kénytelenek lesznek elköltözni. Tudja, hogy kilakoltatási moratórium van, de nem jó, hogy sokan évek óta semmit sem fizetnek.

Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (II. 14.) számú rendelete
módosítására
Torma József polgármester: A költségvetést februárban fogadta el a testület, most módosítani kell. Ez nem kirívó eset, minden évben szokott lenni 4-5
módosítás.

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: 204 millió forinttal megemelkedett a fõösszeg. Bevételkiesés várható a várnál, a konyhánál 11 millió forint. A
polgármesteri hivatalnál kaptak 14 millió forint plusz normatívát. A DRV-tõl 9
milliót, a Sió projektre 101 milliót. Bevételkiesés várható az IFA esetén 3,5 millió, az HIPA esetén 8 millió, a gépjármûadóból 8,2 millió.
A bevételi elõirányzatokkal azonos mértékben került változásra a kiadási elõirányzat is.
A dologi kiadás összege emelkedett 5 millióval, az egyéb támogatás értékû
mûködési kiadás növekedett 3,5 millióval, növekedett a felhalmozási célú tartalék, a GFT tartalék és az intézményfinanszírozás is.
Torma József polgármester: A GFT (Gördülõ Fejlesztési Terv) pénzeit csak
közmûfejlesztésre, karbantartásra lehet használni. 15 millió forint van tervezve
új kútra, vettek intelligens szivattyút a Mészáros utca 7-be, a központi átemelõhöz is kellene egy új. Ennek a pénznek a felhasználását a szolgáltató javasolja, a testület hagyja jóvá, hogy mire fordítsák a pénzt. Gond van a szennyvíztelepen is, novemberben jártak ott, azóta egy helyben topognak a DRV miatt. Az
akkori ár duplájáért van most ajánlat a szivattyúra.
Tóth István képviselõ: A novemberi bejáráson szembesültek a problémával.
Januárban 780 ezer + áfa összegû árajánlatot kaptak, ezt átküldték a DRVnek, nem történt semmi. Most az õ cégük 5 milliós ajánlatot adott. Ezt a DRV
sem akarja elfogadni. Ami novemberben kijött volna egy millió forintból, az
most 5?!
Torma József polgármester: Óvatosan nyúlhatnak csak a költségvetéshez, a
vár és a konyha bevételei biztosan csökkenek a tavalyihoz képest. Itt ki kell
majd pótolni ezeket. Akár 50-60 millió bevételkiesés is lehet. Ez az összes önkormányzatot érinti, bízik benne, hogy lesz központi segítség.

Beszámoló a Polgárõr Egyesület és az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület tevékenységérõl,
a 2019. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról
Torma József polgármester: Mindkét egyesület 500-500 ezer forint támogatást kap évente. Fontos feladatot látnak el, ebben az évben is támogatják õket,
most a tavalyi támogatásról számoltak be, becsatolták a számlákat.
Tóth István képviselõ: A polgárõröknek kellene még néhány kamera.
Torma József polgármester: A költségvetésük terhére megvehetik. Sokat
dolgoznak. Segítenek az illegális hulladéklerakások megakadályozásában is.
Tegnap jártak körbe a városban. A Tejfölös úton látta, hogy valaki odavitte a
mûanyag szemetét. Érthetetlen, hiszen, ha a háza elé kirakta volna, akkor kedden elvitte volna a szolgáltató. A rendõrség, a polgárõrség is figyel, a többséget zavarja a szemetelés.
Kojnok Róbert képviselõ: A Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület képviseletében beszél: az 500 ezer forintot alapvetõ mûködési költségekre, felszerelés vásárlására fordították. Nemcsak Simontornyán, hanem a környékbeli 10
faluban is látnak el szolgálatot. Maximum 30 kilométeres körzetben, szeretnék, ha ezek a települések is támogatnák õket. A katasztrófavédelemhez tudnak pályázni minden évben védõfelszerelésekre. A kiadásaikban legnagyobb
tétel az üzemanyag. Az autójuk 50 litert fogyaszt. Ha órákig kell járatni a szivattyút, akkor az is sok üzemanyagot használ.
A mûködésükre van igény, évente 5-10 %-kal nõ a vonulásaik száma. Tavaly
összesen 46 esetük volt, ez átlagosan heti egy vonulást jelent. Ha elkészül a
tûzoltólaktanya, akkor egy minõsítõ vizsgát követõen már állami támogatást is
kaphatnak, havi 200 ezer forintot, ez fedezi majd a laktanya mûködési költségeit.
Bevételük van még a rendezvénybiztosításból. Az idén egyéb támogatásból
tudtak venni egy kisbuszt. Ha olyan helyre kell menni, ahova a tûzoltóautó nem
tud, akkor használják, vagy rendezvényekre utazáshoz. Maroknyi csapatuk
van, aki dolgozik. Igyekeznek kampányolni, új tagokat bevonni. Járnak az iskolába is, elõadást tartanak tûz- és vagyonvédelemrõl, bemutatják az autót, a tûzoltást.
Megköszönte az önkormányzat támogatását.
Torma József polgármester: Az önkormányzat nevében õ köszöni az egyesületek tagjainak a munkáját. 1886-ban alakult meg a tûzoltó-egyesület
Simontornyán, aztán 2011 óta ismét mûködik. Egy lakástûznél tapasztalta, nagyon sokat számít, hogy a helyi tûzoltók 10 perccel hamarabb kiérnek, mint a
hivatásosok Sárbogárdról. Ennyi idõ alatt egy élet munkája leéghet.
Az 5 éve elkezdett beruházás, reméli, idén befejezõdik. A régi testülettel együtt
adhatják majd át az új tûzoltólaktanyát.
A polgárõrség részére a szociális pályázat támogatása esetén a trafóházból kialakítandó helyiséget tudják majd biztosítani, a kamerarendszert is oda tervezik bekötni.
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Beszámoló a 2019. évben nyújtott önkormányzati támogatások
elszámolásáról (Temi Fried Mûvelõdési Ház,
civil szervezetek, SIKK, STC ’22)
Lacza Attila, a Temi Fried Mûvelõdési Ház igazgatója: A mûvelõdési ház tevékenységérõl már beszámolt, most az önkormányzati 500 ezer forintos támogatással számolt el. Ebbõl a pénzbõl támogatják a mûvelõdési házban tevékenykedõ csoportokat (zenekarok, nyugdíjas klubok stb.). Külön elszámolt már
az önkormányzat által adott 7 millió forintos mûködési támogatásról. A számlákat záradékolják, ezeket a közgazdasági osztályvezetõ folyamatosan látja. A
TEMI felé is el kell számolnia, onnan is kapnak támogatást, de oda csak a konkrét mûködési költségeket lehet bevonni.
Kojnok Róbert képviselõ: Sokallja a 700 ezer forintos gázszámlát, és magas a
villanyszámla havi díja is. Megkérdezi, hogy lehet-e ezeken spórolni, és, hogy
kötelezõ-e az OKTEL távfelügyeleti rendszerét mûködtetni, ez is nagyon drága.
Lacza Attila, a Temi Fried Mûvelõdési Ház igazgatója: A fûtésen nem tudnak spórolni. A könyvtár miatt reggeltõl estig fûtenek, az épületen belül nem
tudják ezt a részt lehatárolni. A másik épület 16 fokra van beállítva, csak akkor
veszik feljebb, ha rendezvény van. Akkor 22 fokra melegítik, de ez sok pénz,
nagy a légtér.
Az OKTEL-rõl: ezt a rendszert építették ki az elõzõ felújításkor. Visszaélnek ezzel, azóta már duplájára emelték a díjat. Hajnalban néha beindul a riasztó. Kijönnek, kiszámláznak 30 ezer forintot. Ezt próbálják már megszüntetni, a lépcsõ
alatti helyiségnél nem is kellene riasztó, az jelez be. Tárgyalt már a katasztrófavédelemmel, és Szabó Attila tûzvédelmi felelõssel is. Intézi, de a veszélyhelyzet miatt ez is megrekedt. Utána kell nézni, hogy van-e olcsóbb szolgáltató.
Torma József polgármester: Dolgoznak egy új pályázaton, a Magyar Falu
programban 30 millió forintos támogatást lehet nyerni felújításra. Az épület régi: sok a vas- és üvegfelület, lapos a tetõ, energiafaló az egész. Ki kell cserélni a
nyílászárókat, fel kell újítani a homlokzatot, a tetõt, korszerûsíteni kell a fûtést.
Pásztor Krisztián, az STC’22 ügyvezetõje: Az anyagot elektronikusan benyújtotta, a tavalyi évi számlamásolatokat még nem csatolta. A gazdálkodás
stabil volt. Sajnos idén nem tudja, hogy mi lesz. A veszélyhelyzet miatt nincs
bajnokság. Új pályázatokat azért beadnak. Eddig tárgyi eszközökre pályáztak,
amihez 30 % önerõ kellett. Most fûnyírótraktorra, kerítésre és kombi kazánra
nyújtottak be kérelmet. Az utánpótlásnál étkeztetésre, ruhára, labdákra és
kapukra.
Torma József polgármester: A sportnak sem kedvez ez az idõszak. A városi
sportlétesítményeket bezárták. Bízik benne, hogy hamarosan visszatérnek a
normál élethez. Köszöni a beszámolót.
Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõje: A beadott anyagot egészíti ki: az új pályázaton 22 millió forintot nyert a klub. A TAO lehívások folyamatban vannak.
Egy buszt vásárolnak még majd. Szerették volna a világítást is korszerûsíteni,
de az idén erre nem kerül sor.
Torma József polgármester: Egy rekortán pályát kellene még építeni, de ez
minimum 20 millió forint. Szeretné a KLIK és a sportegyesületek bevonásával
megvalósítani.
Szabó Róbert alpolgármester: Elhunyt Varga Laci bácsi, javasolja, hogy róla
nevezzék el a sportcsarnokot.
Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõje: Támogatja a javaslatot, õt is többen
megkeresték már ezzel az ötlettel. Rengeteget tett Simontornya sportjáért.
Torma József polgármester: Ez képviselõ-testületi hatáskör, kéri, hogy érkezzen írásban egy megkeresés errõl.
Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõje: Megköszöni az önkormányzat támogatását, és, hogy a testület tagjai látogatják a rendezvényeiket.
Torma József polgármester: Az önkormányzat köszöni a sportszervezetek
mûködését. Fontos, amit a sportért tesznek, napi hasznát is látják. Újabb és
újabb sportoló generációk nevelõdnek ki, akik megtanulják, hogy a csapatszellem, a sport fontos. Simontornyai gyerekek bekerülnek élcsapatokba is. Az önkormányzatnak pedig fontos a szerepe, nem elég pénzt adni.

Beszámoló a városi könyvtár tevékenységérõl
Vácziné Horváth Anikó, a városi könyvtár intézményvezetõje: Megköszöni
a támogatást. Egy nagy gondjuk van. A helyiség, ahol a könyvtár helyett kapott, nem csak az állapota rossz, de túl kicsi is. A szakfelügyelet is minden ellenõrzésnél kritizálja ezt. A méretet lakosságszám arányosan írják elõ, messze
elmaradnak a kívánatostól. Jó a gyûjteményük, megérdemelne egy átláthatóbb helyet, ahol a könyvtár közösségi tér is lehet egyben. Most nem tud oda
rendezvényt szervezni, mert 5-6 embernél többet nem tud leültetni.
Torma József polgármester: Ezzel mindenki egyetért. A Magyar Falu pályázatot május 24-ig kell beadni. Tudja, hogy nagy mozgástér abban sincs, 30 millió forintból nem lehet új közösségi házat építeni. A régi kazánházban lenne
még hely, de ott áll a víz. Dolgoznak a pályázat tervein, jelenleg a közfoglalkoztatás keretében új térburkolat, új kapu, és kerítésfestés van a tervben, hogy
méltó módon nézzen ki a mûvelõdési ház a városközpontban.
Vácziné Horváth Anikó, a városi könyvtár intézményvezetõje: Átalakult a
könyvtárhasználat. Most is szükség van a könyvtárra. Jelenleg e-mailben
megírják az olvasók, hogy mit szeretnének, azt a könyvtárosok összekészítik,
kiadják az ablakon.
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Torma József polgármester: Köszöni a könyvtárosok munkáját, és reméli,
hamarosan újra kinyithatnak.

Beszámoló a Városüzemeltetési Kft. 2019. évi tevékenységérõl,
2020. évi üzleti tervérõl
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: A könyvelési
anyagot csak tegnap kapta meg. Azt mondta a könyvelõ, hogy ennek csak májusra kell elkészülnie. A tavalyi évet nagy veszteséggel zárták. 94 millió forint
árbevétel mellett, 13 millió forint veszteség lett. Ebben benne van 3,4 millió forint anyagköltség, amit tavaly vettek, de az idén használták fel, idén számlázták
ki. Ezt a veszteséget még tudják kezelni, volt tartalékuk, de, ha még egy ilyen
év lesz, azt nem bírják finanszírozni. Az áramszolgáltatást tavaly ki tudták hozni
nullára, a vízszolgáltatás is rendben van, az Ipari Társasház fizeti a veszteséget.
A kft. létszáma 20 fõ, közülük ketten nyugdíjba mennek idén. Szeretne új embereket felvenni, de nincs megfelelõ jelentkezõ.
A 2020-as évre sok önkormányzati megrendelésük van már, bízik benne, hogy
ez az év nyereséges lesz.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy az áramszolgáltatásnál 5 millió forint a trafóveszteség, azzal mi lett.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Emelt áron adják
tovább az áramot, ha sok a fogyasztás, akkor csökken ez a veszteség. Korábban évi 3-4 millió forint mínuszban voltak, tavaly ez csak 500 ezer forint volt, az
jó. Az E.ON azt ígérte, hogy telepít egy új trafót, egyedi mérés lesz, akkor megszabadulnak ettõl a gondtól.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy az új trafót ki fizeti majd ki.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Szóbeli ígéretet
kapott az E.ON-tól, hogy nem kell nekik fizetni érte. Ha új vezeték kell, vagy hálózatcsere is lesz, azt viszont igen.
Csõsz László képviselõ: Meglepõdött. Sok éve hallja a beszámolót, eddig a
veszteséget a víz- és az áramszolgáltatás adta. Az építési tevékenység nyereséges volt. Megkérdezi, hogy most mi változott, mibõl lett a 13 milliós veszteség.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: A traktor javítása
sokba került, és több munkát ingyen, vagy önköltségi áron alul végeztek az önkormányzat részére. Télen nem volt munkájuk, de nem küldte el az embereket
munkanélküli segélyre, mert nem jöttek volna vissza.
Csõsz László képviselõ: Megkérdezi, hogy akkor a 2020-as év hogyan lesz
nyereséges. Korábban se vonták el a cégtõl a nyereséget, ez jó döntés volt,
most tudták finanszírozni a veszteséget. Különben ezt az önkormányzatnak kellene bepótolni.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Sokkal jobb ez az
év. Január óta folyamatosan dolgoznak, és nem önköltségi áron. Az elsõ negyedév már nyereséges is lett.
Torma József polgármester: Az új önkormányzat fél éve dolgozik, keresték a
kft. helyét. Az a jó, ha a városnak van saját cége. A nagy pályázatokba (például
konyhaberuházás) is be tud majd szállni. Fontos, hogy a helyi vállalkozásoknak
is jusson azokból munka, akár alvállalkozóként. 2020-ban 5 millió forint nyereség a cél – olvasta a kft. anyagában. A városnak nem ez a célja, hanem, hogy a
tevékenységébõl a város profitáljon. Ebben az is elfogadható, hogy piaci ár
alatt tudnak alkalmanként az önkormányzatnak dolgozni. Ha szól a vezetés, akkor a helyi kft. 1 héten belül jön, és megcsinálja a munkát. Olcsón dolgoznak, ez
a cégnek ugyan veszteség, de a városnak jó. Most például ki kellett takarítani a
kultúrházi árkot, ez megint nem termelt profitot. Külsõ vállalkozás sokkal drágábban és késõbb végezte volna el a munkát.
Körtés István képviselõ: Ha kitûzik az 5 millió forintos nyereséget célként, az
jó. Inspirálja a céget, motiválja a dolgozókat. Ha sikerül, akkor talán a dolgozóknak is tudnak plusz pénzt fizetni.
Torma József polgármester: Az Ipari Társasházzal kell kezdeni valamit. Ez
nem jó konstrukció, nincs pályázati lehetõség. Legyen ott ipari park. 20 hektáros a terület, a víz, az áram van, a szennyvíz viszont hatalmas kérdõjel, és a belsõ utakat is rendezni kell. A ráköltött pénz befektetés a jövõbe, a meglevõ cégek partnere, és vonzhat majd új cégeket is, ha megvalósul az iparterület infrastrukturális korszerûsítése, fejlesztése.

Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi
közbeszerzési tervének módosítására
Torma József polgármester: A TOP-pályázatok teljesítési határideje változott, ezért kell ezt módosítani.

Torma József polgármester: Tájékoztat több projektrõl.
– A konyhapályázatnál 33 millió forint áll rendelkezésre. Ebbõl lesz világításkorszerûsítés, eszközbeszerzés, akadálymentesítés, festés. A kivitelezéshez
meghívásos pályázatot írnak ki. A festést, világításkorszerûsítést nem kell engedélyeztetni, de az akadálymentesítéshez a mûemlékvédelem engedélye is
kell. Gépvásárlásra 7,9 millió forint áll rendelkezésre. Az élelmezésvezetõ sokat
dolgozott rajta, vesznek majd egy új sütõt, két vízkõtelenítõ-berendezést, egy

4

2020. május

mosogatógépet, egy 700 literes hûtõt, egy 100 literes és egy 80 literes üstöt és
egy dagasztógépet. Saját erõbõl csinálnak egy elszívót.
– Jövõ héten megérkeznek a külterületi út és a közfoglalkoztatási pályázatokon
nyert gépek.
– Vízmintát vettek a hivatal elõtti és az Arany János utcai kútból, és beküldték
elemzésre. Köszöni Tóth István, Csõsz László, Szabó Róbert képviselõk munkáját, sikerült megszüntetni a vízszivárgást a hivatal elõtt. Az új kút tervezése folyamatban van. Az Arany János utcában lesz, a Várkert helyett.
– Jövõ héten megkezdik a kátyúzáshoz az útfelmérést. Sajnos nagyon sok helyen nagyon rossz állapotban van az út.
– Az eldugult átereszekkel is gond van. Ki kell majd tisztítani a Hunyadi utca–lakótelep közti átereszt. A Petõfi utcában a híd alatt is ki kell pucolni az árkot. Meg
kell nézni a Beszédes utcai, a Temetõ utcai és a Malom utcai Jóbarát feljárónál
lévõ átereszt is.
– A Magyar Falu programban pályázni fognak a mûvelõdési ház felújítása mellett útépítésre is. A Könyök utca most az egyik legrosszabb állapotú út.
– A barnamezõs beruházáshoz a beárazott tervezõi költségvetés is elkészül, indulhat majd a vélhetõen meghívásos közbeszerzés.
– A Vártéren megvalósult a terület feltöltése. A törmeléket ledarálták, 1000
köbméter (1700 tonna) hasznosítható darálék keletkezett. Ezt fel tudják majd
használni útalapba, térburkolatok alá.
– Köszönetet mond a közmunkában foglalkoztatottaknak. Az utóbbi idõben a
munkájuknak köszönhetõen látványos eredmények lettek annak ellenére, hogy
a vírushelyzet miatt többször ideiglenesen, önkéntes karantén miatt szünetelt a
munkavégzés.
– Gondot jelent a fûnyírás közterületeken. A facebookon is közzétették a helyi
rendeletet. Az ingatlan elõtt az útig a tulajdonos kötelessége a fûnyírás. Idõs,
beteg emberektõl ezt nem várhatják el, segítenek nekik. De ha valaki nem tartja
rendben a területét, és az önkormányzat nyírja le a füvet, akkor ki fogják számlázni a munkadíjat.
Csõsz László képviselõ: Ez eddig se mûködött.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A banki tulajdonú házaknál már
többször megtették. Olyan még nem volt, hogy kérésre nyírták le a füvet.
Torma József polgármester: Már több kérés is érkezett. Meg kell határozni a
díjat. Tolnanémediben tavaly 23 forint/négyzetméterért nyírták a füvet.
Szabó Róbert alpolgármester: Megkérdezi, hogy most lehet-e sittet vinni a
telepre.
Torma József polgármester: Most nem. Lelakatolták a telepet. Ki fogják majd
nyitni. A beszállítás és elhelyezés szabályait hamarosan megalkotják.
Tóth István képviselõ: A lakótelepi garázsokhoz is került darálék. De nem jó
így. Ki kellene azt ásni, utána murvázni. Ebbe a lakókat is be kell vonni. Akkor lehetne ott rendes út.
Torma József polgármester: Amíg van törmelék, és ha közterületrõl van szó,
akkor lehet vinni belõle. De a magánút, az más. A darálás nem ingyen volt. A
gép óradíja 60 ezer forint, 2 gép volt itt 5 napig.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Megkérdezték, hogy kihez kell fordulni, ha a
szomszédban gazos, elhanyagolt terület van, de nem tudják ki a tulajdonos.

Torma József polgármester: Több ilyenrõl is tudnak. A hulladéklerakónak
használt területekkel is kezdeni kell valamit. Ha bejelentés érkezik, akkor indul
eljárás. A jegyzõ asszony tájékoztatott, hogy írásban történjen a bejelentés,
email is lehet. Anonim fogják kezelni, nem kell ettõl félni.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A hulladéklerakásnál nehéz beazonosítani, hogy ki tette oda. A jegyzõ nem nyomozóhatóság. A rendõrség
nyomoz, ha megvan az elkövetõ, akkor a jegyzõ szabja ki a bírságot.
Torma József polgármester: Lesz a SIM TV-ben errõl egy mûsor. Láthatja
mindenki, hogy mi van a hulladékszigeteken, az illegális lerakóhelyeken. Találtak autógumitól kezdve sírkõig mindent. A temetõnél hiába tettek rendet, újraképzõdik a szemét. Hiába a munka, ha az átlagpolgár felelõtlen. Ha a lerakott
szemétben veszélyes anyag van, akkor az bûncselekmény, ha csak „sima” szemét, akkor jegyzõi hatáskörbe tartozik.
Kojnok Róbert képviselõ: Meglesz a lehetõsége annak, hogy mindenki legálisan le tudja majd rakni az építési hulladékot stb. De utána komolyan szankcionálni kell a szemetelést.
Torma József polgármester: A járvány miatt a zöldhulladék szállítás is szünetel. Évente jár 8 zsák ingatlanonként. A Petõfi utcaiak megszokták, hogy kiteszik az útra, a közfoglalkoztatottak meg elszállítják. Ez így nem jó. De jár nekik is
a zsák, amit csak Sárbogárdon lehet átvenni. Kérte a Vertikált, hogy hozzon ide
1000 zsákot, majd itt szétosztják. De még nem sikerült ezt megoldani. Kommunikálni kell, ki kell táblázni a szabályokat, rendet kell teremteni, úgy, hogy a legális hulladék-elhelyezést is biztosítják.
A polgármester a konzultációt lezárta, majd a következõ döntéseket hozta:
– A települési támogatási kérelmeket elbírálta, az érintettet értesíteni kell.
– Elfogadta a Simontornyai Polgárõr Egyesület beszámolóját a 2019. évben az
önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
– Elfogadta a Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület beszámolóját a 2019.
évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
– Elfogadta a Temi Fried Mûvelõdési Ház beszámolóját a 2019. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
– Elfogadta a Simontornya Kézilabda Klub beszámolóját a 2019. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
– Elfogadta az STC ’22 beszámolóját a 2019. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
– Elfogadta a városi könyvtár tevékenységérõl szóló beszámolót.
– Elfogadta a Városüzemeltetési Kft. 2019. évi tevékenységérõl, 2020. évi üzleti tervérõl szóló beszámolót.
– A melléklet szerint elfogadta Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi
közbeszerzési tervének módosítását.
A polgármester megalkotta következõ rendeleteket:
10/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésérõl szóló
2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSE
A tavaszi és õszi idõszakban gyakran visszatérõ téma és probléma a kertbõl származó zöldhulladékok égetése. Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöldhulladék) ártalmatlanítása elsõsorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelezõ közszolgáltatás keretén belül, illetve az avar és kerti hulladékégetésrõl szóló 3/2014. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott
módon történõ égetéssel is lehet gondoskodni.
Amennyiben többlethulladék keletkezik, amit a szolgáltató nem szállít el, abban az esetben lehetõség van a zöldhulladék elégetésére az alábbi szabályok
betartásával:
– Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tûzvédelmi elõírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
– Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot.
– Nem égethetõ kerti hulladék: december 1. és március 1. közötti idõszakban, vasárnapokon és ünnepnapokon, egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok mûködésének idõtartama alatt, valamint 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.
A füstképzõdés csökkentése érdekében a zöld hulladékot elõzetesen szikkasztani, szárítani javasoljuk, az eltüzelés folyamatosan kis adagokban ajánlott! Az égetendõ hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetû valamint veszélyes hulladékot (mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait, stb.)!
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közösségi együttélés alapvetõ szabályait szegi meg, aki
– nyílt téren e rendelet szerint nem kerti hulladéknak minõsülõ anyagot éget,
– indokolatlanul jelentõs füstképzõdéssel járó módon végez égetést,
– a jegyzõ engedélye nélkül közterületen gyújt tüzet vagy nyílt téren a mezõgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladékot, nádast vagy tarlót éget,
– kerti hulladékégetést nem e rendelet szerint engedélyezett idõszakban végzi.
A közösségi együttélés szabályait megszegõ magatartás elkövetõjével szemben 200.000 Ft-ig terjedõ közigazgatási illetve 50.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírság
kiszabásának van helye!
Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletekben foglalt szabadtéri tûzgyújtással kapcsolatos elõírásokat fokozottan tartsák be!
Simontornya Város Önkormányzata
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Tisztelt Simontornyai Lakosok!
Engedjék meg, hogy bemutassam Beréti Tibort, aki 2020 májusától a simontornyai polgármesteri
hivatalban a mûszaki ügyekkel foglalkozik. Feladata lesz a pályázatok elõkészítésében, lebonyolításában való közremûködés, városüzemeltetési ügyek, hatósági ügyek intézése, szolgáltatókkal való
kapcsolattartás és egyéb mûszaki feladatok.
Amennyiben mûszaki jellegû kérdésük, bejelenteni valójuk lenne, keressék bizalommal az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
– személyesen ügyfélfogadási idõben (kedden és csütörtökön
7:30-12:00, 12:30-16:00 óráig) az ügyfélszolgálati pulttal szomszédos irodában,
– telefonon a 74/586-924 számon,
– e-mailben az epitesugy1@simontornya.hu-n
Településmérnöki és építõmérnöki végzettséggel rendelkezik, valamint 15 éves közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalattal.
Nagy hasznára lehet a településnek, segítve a városvezetõk, valamint a képviselõ-testület munkáját.
Elmondása szerint: nagy örömére szolgál, hogy az elmúlt hetekben az aktuális ügyekkel való ismerkedés során segítõkész kollégákat ismerhetett meg és bízik a további sikeres együttmûködésben!
Munkájához kitartást, erõt és egészséget kívánok!

Búcsúzunk
Simontornya
elhunyt
lakosaitól

Kovács
Lászlónétól,
Fehérvári
Andrástól,

G.H.H.

Heidinger
Erzsébettõl,
Új rovatot indít a Simontornyai Hírek önkormányzati újság: A jogász válaszol címmel.
Olvasóink polgári jogi, munkajogi, öröklési jogi vagy családjogi kérdéseket tehetnek fel a rovatot
szerkesztõ jogásznak, dr. Ackermann Zsuzsannának. A jogász a beküldött kérdések közül a leginkább aktuális vagy a leginkább érdeklõdésre számot tartó felvetések közül kiválaszt egy témát, és
válaszát személyes adatok közlése nélkül hozzuk nyilvánosságra a lap olvasói számára. Kérdést
bárki küldhet a simontornyaihirek@gmail.com e-mail-címre.
A rovatot vezetõ jogi szakértõnkrõl:
Dr. Ackermann Zsuzsanna 2008-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán, majd másoddiplomáját az Európa politika képzésen szerezte. 2012-ben jogi szakvizsgát
tett. 2018-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen integritás tanácsadóként végzett. Angol és
német nyelven beszél.

A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése miatt a munkáltatók és a munkavállalók helyzete is jelentõsen megváltozott. Olvasónk olyan kereskedelmi egységet üzemeltet, amelynek forgalma a kijárási
korlátozások miatt jelentõsen visszaesett. A munkahelyek megtartása miatt olvasónk alkalmazottainak felajánlotta a munkaszerzõdéseik módosítását, amely szerint a munkaidõ és a munkabér is
csökkenne, azonban az egyik munkavállaló nem fogadta el a szerzõdés módosítását. Milyen lehetõségei vannak a munkáltatónak?
A munkaszerzõdés kizárólag a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével módosítható, azonban amennyiben bármelyik fél a szerzõdés módosítását nem kívánja, úgy az nem kényszeríthetõ ki, nem jelent szerzõdésszegést egyik fél részérõl sem, tehát az nem képezheti a munkáltatói felmondás okát.
A munkáltatói felmondásra azonban valós és okszerû indok lehet
a koronavírus-járvány okozta helyzet miatti létszámcsökkentés
és/vagy a munkakör-megszüntetés. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató rendes felmondással megszüntetheti a munkavállaló munkaviszonyát ezen indokokra hivatkozva. Mivel ebben az esetben a
felmondás indoka a munkáltató mûködésével függ össze, a dolgozót a hatályos szabályok szerinti végkielégítés és felmondási idõ
illetheti meg.
További megoldást jelenthet a munkaidõkeret elrendelése. A jelenleg hatályos, a veszélyhelyzet miatti rendkívüli szabályok szerint a munkáltatónak legfeljebb 24 havi munkaidõkeret elrendelésére
van lehetõsége, így a keret elején fel nem használt munkaidõt késõbb a dolgozó beosztásával, a munkaidõkeret végéig felhasználhatja. A munkaidõkeretre vonatkozó részletes szabályokat a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 48. fejezete tartalmazza.
Olvasóink leveleit dr. Ackermann Zsuzsanna jogász a simontornyaihirek@gmail.com e-mail-címre várja.
Jelen cikk kizárólag tájékoztató jellegû és nem minõsül jogi tanácsadásnak, nem használható fel jogi
tanács vagy vélemény helyettesítéseként.
Dr. Ackermann Zsuzsanna jogász

Király Lajosnétól,
Varga Lászlótól,
Gerussi Lõrinctõl,
Katona Józseftõl

„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.)
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Az elmúlt hónapban az önkormányzat
végrehajtotta a közterületek felmérését.
Az utcaleltár során áttekintettük az útburkolatok, járdák, vízelvezetõk és a
zöldfelületek állapotát. Igyekszünk a
problémákat feltárni, rögzíteni és ezekre
ütemezett megoldásokat találni. Jelenleg
a legfontosabb feladatot a kátyúzás felmérése, majd azok kijavítása, valamint a
közterületi növényzet karbantartása jelenti. Tapasztaltuk, hogy a város polgárai,
ingatlantulajdonosai többségében lelkiismeretesen gondozzák az ingatlanuk elõtti
közös teret. Néhány esetben azonban tapasztaltuk a lakóingatlanok és az útburkolat között húzódó terület nem megfelelõ karbantartását is.
Felhívjuk a tisztelt Ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy Simontornya Város Önkormányzat Képviselõ-testületének „A
közterületek tisztán tartásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:

– az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az ingatlan melletti úttestig terjedõ
zöldterület vagy területsáv, gondozásáról, tisztításáról,
– hulladék- és gyommentesítésérõl, kaszálásáról (vegyszeres gyomirtás csak a
járdaszegélyek, térkövek, ágyás elõkészítés esetében lehetséges),
– az ingatlan melletti, elõtti nyílt árok és
ennek mûtárgyainak tisztításáról, kaszálásáról,
– tömbtelkeken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére
és körüljárására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek elõtti járdaszakaszt a nyitva
tartás ideje alatt – ettõl eltérõ megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani, és a hulladékot eltávolítani.
A közterületek rendezésén túl természetesen a magántulajdon gondozását is el
kell végeznie minden ingatlantulajdonos-
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nak. Különösen az alábbi feladatokra hívjuk fel a figyelmüket: az ingatlant tisztán
kell tartani, gyommentesíteni, a magántulajdonról a közterület fölé nyúló növényzetet metszeni, stb. Ez a kötelezettség természetesen vonatkozik a nem lakott ingatlanokra vagy beépítetlen területekre is!
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a
fenti kötelezettségeit nem teljesíti, abban
az esetben a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el.
Közterületeink állapotán csak közös erõvel tudunk javítani. Az önkormányzat
mindent elkövet annak érdekében, hogy
ezt a munkát hatékonyabbá, eredményesebbé tegye. Több olyan gépbeszerzés is
folyamatban van, ami ezt a munkát fogja
segíteni.
Köszönetünket is kifejezzük egyben azon
polgártársainknak, aki rendszeresen tisztán tartják környezetüket, példásan gondozzák az ingatlanuk elõtti közterületet
és betartják a helyi rendeletben foglaltakat!
Simontornya Város Önkormányzata

Nem bántja a szemét?
Mi is az a szemét? A mai ember életének egyik legáltalánosabb kísérõjelensége a hulladék képzõdése. Hulladéknak nevezzük a
mindennapi élet során feleslegessé vált, ezért kidobásra kerülõ
anyagokat. A XX. század elõtt szinte nem volt olyan anyag, amit
valamilyen módon ne hasznosítottak volna, ebbõl adódóan nem
volt probléma a szeméttel. A korunk fogyasztói társadalmára viszont a mértéktelen fogyasztás, a folyamatos vásárlás, a környezetünk tárgyainak újabbról újabbra cserélése a jellemzõ. Nagyszüleinknek még nem volt kérdés, hogy hogyan szabaduljanak meg a
fölösleges dolgoktól, hiszen a tárgyaikat egy életen át használták,
az elromlott, elszakadt dolgokat megjavították, az élelmiszert a
kertbõl vették, nem volt csomagolóanyag, az ételmaradékot megették az állatok, és sorolhatnánk miért nem volt a ház körül szemét.
Hiába gondolunk nosztalgiával a múltra, nekünk itt, a jelenben
kell megoldást találnunk a szemétkérdésre.
Talán ott kellene kezdenünk, hogy már a gyerekeket ráneveljük a
tudatosabb életmódra, a szeméttermelés minimalizálására, a környezetkímélõbb szelektív gyûjtésre, az újrahasznosításra. Nem
egyszerû dolog, hiszen a gyerekek leginkább nem az iskolapadban
sajátítják el a helyes viszonyulást a világhoz, hanem a felnõtt viselkedésmintákból, a környezetükben megtapasztalt állapotokból.
Hogyan várjuk azt a jövõ generációktól, hogy majd rendben tartsák a településünket, ha az utcán sétálva eldobált szemetet látnak,
ha az erdõk szélén megtömött nejlonzsákok sorakoznak, ha a szõlõkben járva teherautónyi hulladék rondítja a természetet, ha a
szeméttárolók környezete visszataszító módon néz ki, és még sorolhatnánk.
Igen, nekünk, ma élõ felnõtteknek rendezni kell a gondolatainkat, rendet kell tennünk a fejünkben és a környezetünkben. Magunk miatt és a jövõ generációk érdekében.

Felelõtlen állampolgári magatartás következtében Simontornya
számos területén találhatunk illegális szemétlerakatot. Az otthon
feleslegessé, teherré vált dolgoktól, építési törmelékektõl szabálytalan módon zsákokban, vagy csak kiszórva szabadulnak meg
az emberek. Sorra bukkannak fel újabb és újabb helyszínek, szeméttel elcsúfítva. Elõfordult, hogy a kitakarításra került területet
használták ismételten illegális megtöltésre. Gyönyörû helyszíneket, kirándulási útvonalakat csúfít el a szemét. A volt homokbánya területére, ahol a partifecskék partoldalba vájt fészkelõhelyeit egész közelrõl is szemlélhetnénk, tömegével érkeznek a
lomok, háztartási hulladékok, a vendéglátós göngyölegek. A szõlõben sétálva sokkolja az embert az elhagyott pincékben elhelyezett hulladék látványa. Riasztó dolog, hogy teherautónyi sittet –
keverve más egyéb hulladékkal – öntenek le a szõlõk területén.
Az önkormányzat fontos feladatának érzi Simontornya illegális
lerakatainak felszámolását, a város bel- és külterületeinek rendezését, tisztán tartását, a kommunális és mindenfajta szemételhelyezés megoldását. Természetesen ez csak lakossági összefogással
mûködik, együttes erõvel tudjuk a rendet kialakítani és fenntartani.
Az illegálisan elhelyezett hulladék szabálysértési eljárást von maga után, ha másként nem megy, hát bírságolással vesszük rá az
embereket a helyes magatartásra. Ha viszont veszélyes hulladékot, palát, gumit, elektronikai berendezéseket tartalmaz, akkor
már bûncselekménynek számít, és a rendõrségi nyomozást követõen az ügyészség vádat emel.

A háztartásokban keletkezõ szemetet, a kommunális hulladék elszállítását a Vertikál Nonprofit Zrt. végzi hetente, minden csütörtökön a lakóházak elé kirakott kukákat ürítik és elszállítják. Ez
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kötelezõ közszolgáltatás, mindenkire nézve. Nem is gondolják sokan, mi minden lapul egy-egy gyûjtõedény mélyén. Vannak, akik
úgy hiszik, hogy bármit beledobhatnak a kukákba, hiszen ezért
vannak. Ez korántsem így van. Nem helyezhetõk a kukába a folyékony, mérgezõ, tûz- és robbanásveszélyes anyagok, amelyek veszélyeztetik a gyûjtést végzõk vagy mások testi épségét, életét;
nem kerülhetnek bele a lomok, az állati tetemek, továbbá az építési és bontási hulladékok, valamint az elektromos és az elektronikai hulladékok sem.
Nagyon fontos, hogy szemléletet váltsunk, és szelektíven gyûjtsük
a szemetet! Egy kis figyelemmel minden fölöslegessé vált anyagnak megtalálhatjuk a helyét.
Településünkön számos utcába nem tud bejutni a kukásautó,
ezért gyûjtõszigeteket kellett kialakítani. Például a 61-es út mellett, az úgynevezett bakterházi feljárónál, a Malom és Könyök utcában stb.
Ezeken a helyeken 1000 literes gyûjtõedények lettek kihelyezve a
környék lakóinak részére. Nagy feszültséget okoz viszont, hogy a
konténerekbe illetéktelenek, nem a környéken élõk is raknak hulladékot, az ürítést követõen még lomtalanításra is használják
idõnként. Így a jogosan használók gyakran szembesülnek a púposra rakott gyûjtõedénnyel. Mivel az edénybe nem fér, ezért
mellette helyezik el a szemetet. Ez természetesen látványnak sem
kellemes, sõt visszataszító. Az elszállítás problémás, hiszen a
konténeren kívül elhelyezett szemetet nem szállítják el.
A külterületi, szõlõhegyi tulajdonosok vagy ideiglenesen itt tartózkodók számára is legális szemételhelyezést kell biztosítani. Ez
nem gyûjtõedénnyel történik, hanem a szolgáltató emblémájával
ellátott hulladékgyûjtõ zsákot kötelesek megvásárolni, abban
gyûjteni, majd kihelyezni a polgármester által kijelölt gyûjtõpontra. A szolgáltatás alól nem vonhatja ki magát hulladéktermelés
hiányában sem. A külterületen az ingatlanhasználó a környezetbarát zsák megvásárlásával fizeti meg a közszolgáltatás díját. A
megtelt zsákokat március 1. és december 15. között a szolgáltatónak kéthetente el kell szállítania.

A hasznosítható anyagokat: a papír-, mûanyag- és fémhulladékokat átlátszó zsákokban, vagy kötegelve, kéthetente kedden szállítják el a ház elõl. Gyûjtsük válogatva a mûanyagot: ez lehet PETpalack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, mûanyag zacskó, fólia,
raschel zsák, reklámtáska, PP, HDPE jelzésû flakon, egyéb kemény mûanyag.
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Ne rakjuk a szemétbe a papírt, ami lehet újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír, és a Tetra-Pak italos
karton-dobozok ellapítva, külön kötegeljük. Továbbá a fémek:
alumínium italos dobozok, alufólia, fém konzerves dobozok se
kerüljenek az általános szemét közé. A szelektív gyûjtés segítésére hamarosan a háztartásokba egy-egy új kukát juttatunk.

A biológiailag lebomló hulladék se kerüljön a kommunális hulladékok közé. A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a
VERTIKÁL április 1-jétõl november 30-ig minden hónapban
egyszer a megjelölt napokon, az ingatlan elõl elszállítja. Ehhez
emblémával ellátott biológiailag lebomló zsák szükséges, ami
megtöltve maximum 25 kg lehet, vagy 70 cm hosszat és 50 cm átmérõt nem meghaladó kötegekben kell összekötni. A VERTIKÁL-emblémával ellátott zsákok átvétele a szolgáltató helyi
ügyfélszolgálatán történik, Sárbogárdon, az Árpád u. 108. szám
alatt. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ–csütörtök 7:30–16:00, péntek:
7:30–14:00 óra.
Az önkormányzat tárgyalást folytat a szolgáltatóval, hogy ezek a
zsákok itt helyben, Simontornyán is beszerezhetõk legyenek.
A komposztálható hulladékot úgy helyezzük ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákba rakott zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

Az üveghulladék elkülönített gyûjtése hulladékgyûjtõ szigeten, illetve üveghulladék gyûjtõponton történik. Az öblös üvegek, boros, sörös, befõttes, más üvegek közé ablaküvegeket, egyéb hulladékot ne tegyünk! Ügyeljünk a gyûjtõk környezetének rendjére!

A simontornyai önkormányzat kérésére és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalansága érdekében a hulladékudvar a
korábbi normál nyitva tartás mellett 2020. május 19-én 12:00 órakor újra kinyit.

Kedd–péntek: 12:00–16:00 óra, szombat: 8:00–12:00 óra,
vasárnap és hétfõ: ZÁRVA
A vírusveszélyes rendkívüli helyzetre tekintettel a lakosság hulladékudvarba történõ belépése a csatolt dokumentum szerinti feltételekkel történhet meg.
A hulladékudvarban a korábbi idõszaknak megfelelõen az alábbi
lakosságnál keletkezõ hulladéktípusokat lehet átadni:
– papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kisebb papírdobozok, kartondoboz;
– hullámkarton papír: csomagolásból származó nagyobb méretû
kartonpapír dobozok;
– mûanyag: kizárólag ásványvizes és üdítõs (PET) palackok és
azok lecsavart kupakjai, mûanyag flakonok (PP, HDPE) mûanyag szatyrok, fóliák (LDPE) kizárólag csomagolási mûanyagok;
– fém csomagolási hulladék: üdítõs- és sörös dobozok, valamint
konzervdobozok;
– színes üveg: boros, sörös és pezsgõs üvegek (kizárólag öblös
üvegek);
– fehér üveg: italos, befõttes és parfümös üvegek (kizárólag öblös
üvegek);
– zöldhulladék: lehullott lomb, lenyírt fû, legfeljebb 10 cm átmérõjû faágak;
– elektromos hulladék, amely veszélyes anyagokat nem tartalmaz: kenyérpirító, hajszárító, porszívó, vasaló, elektromos fûrész,
fûnyíró stb.
Figyelem, az egyes sorokban külön-külön szereplõ hulladéktípusokat csak elkülönítetten gyûjtve lehet leadni a hulladékudvarban!
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Kis homokbánya

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. Tel.:
+36-30/512-5174
Fax.: +36-22/576-071
E-mail: kommunalis@vertikalzrt.hu
Web: www.vertikalzrt.hu
Forrás – www.simontornya.hu

A VERTIKÁL évente egy alkalommal, az
ingatlantulajdonossal elõre egyeztetett
idõpontban a háztartásban keletkezett lomot elszállítja. A feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat, a
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével, a
szétszóródás megakadályozása érdekében
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülhet
elszállításra. Ne rakjunk ki lomtalanításkor: gallyakat, salakot, trágyát, növényi és
állati hulladékot, építési, bontási hulladékot, elektromos, elektronikai készülékeket, veszélyes hulladékokat! A lomtalanítási igényünket a megadott régiós elérhetõség egyikén jelezhetjük a közszolgáltató
felé. A lomtalanítás nem konténerben történik, a kihelyezhetõ lom mennyisége maximálisan 1,5 m3. Az elszállítás feltétele,
hogy NE legyen díjhátralékunk!

Temetõ

Idõpont-egyeztetés: e-mail:
dunanett@dunanett.hu,
telefonszám: 25/436-535, honlap:
www.dunanett.hu

A Simontornyáért Közalapítvány szerzõdést kötött a Selector Kft.-vel, akik elszállítják az összegyûjtött, feleslegessé vált
elektromos gépeket, elektronikai hulladékokat, ezek a Hunyadi utcai iskola udvarán
munkaidõben helyezhetõk el.

Érzékeny pontja városunknak a temetõ
rendben tartása. A sírok gondozását jó

Temetõ
esetben a hozzátartozók végzik, de a rendszeres fûkaszálást és a szemétszállítást ez
évtõl az egyházakkal egyeztetve az önkormányzat végzi. A rendszeres takarítás sem
eredményes, ha a sírokról leszedve a hulladékokat a kerítések tövében, vagy egy-egy
parcella végében helyezzük el. Nagyon
szomorú látvány a kitakarított területen
újragyülekezõ szemétkupac. A temetõben

keletkezett hulladékokat, koszorúkat, növényi maradványokat, mécseseket a kihelyezett szemétgyûjtõkbe, konténerbe kell
elhelyezni. Sajnos gyakran elõfordul, hogy
háztartási szeméttel, lomokkal telnek meg
a tárolóink. Az önkormányzat kisebb konténerek kihelyezését is tervezi az üveg- és
mûanyaghulladék (mécsesek) szelektív
gyûjtése érdekében.

2020. május

Kis homokbánya

Mózsé-hegy

Székelyi út
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Könyök utca

Tejfölös út

Tejfölös út
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Értékeink – VÁRNAP
Az idén május 23-án 10. alkalommal került volna megrendezésre a Várnap, Simontornya, sõt egész Tolna megye egyedülálló programja. A Simontornyai Értéktár Bizottság nyilván tartja az értékek között, mint kulturális örökséget. Az eredeti cél az volt, hogy felhívjuk a
figyelmet a várra, hogy eljuttassuk hírét a közelebbi és távolabbi helyekre egyaránt. 9 év múltán, 2019. nyarán a Tolna Megyei Értéktár
Bizottság a Tolnaikum címet adományozta a Simontornyai Várnak.
A kerek évfordulóra a programok bõvítésével, ünnepi megemlékezéssel készültünk, de a járvány miatti korlátozások nem teszik lehetõvé a közösségi összejöveteleket.
A Várnap 2011-ben került megrendezésre elsõ alkalommal, még szerény körülmények között a várudvarban. Az intézmény akkori vezetõje, K. Német András irányításával a múzeumok majálisa napján elindítottuk, és azóta minden év májusában egyre nagyobb érdeklõdés mellett megtartottuk a Vár napját. Bencze Kornél vezetésével megalakult egy hagyományõrzõ csoport, akik a történelmi ismereteik, öltözeteik, fegyvereik folyamatos fejlesztésével a Várnap élére álltak, és a szervezési munkálatok oroszlánrészét magukra
is vállalták. Közben más várjátékokhoz is
meghívták õket, egyre több ismerõst szerezve más csapatokkal is kapcsolatba kerültek, így egyre szaporodott a közremûködõink száma, és egyre nagyobb lett az érdeklõdés, emelkedett a rendezvény népszerûsége. A Simontornyai Vár Napja hagyománnyá vált a településen, minden év májusában színvonalas programokkal szórakoztatja a helyi lakosságot és az erre az alkalomra ide látogató vendégeket. Igazi családi program. A nap gerincét a történelmi
csoportok harci bemutatói, valamint a várostrom adják. A gyerekeket középkori
ügyességi játékok, kézmûves tevékenységek várják, ami az utolsó néhány évben a
szülõi munkaközösség összefogásával valósult meg. A várfalak között középkori konyhában korabeli módon készült ételeket
lehet megcsodálni, megkóstolni, solymászbemutató, ágyúdörgés, középkori zene,
tánc, régi mesterségeket folytató kirakodók
sora színesítik az egész napos programot.
Az idei évben, mint minden rendezvény, ez
is elmarad, de bizakodva tekintünk a jövõbe. Reméljük, hogy a 2021. évben újult erõvel, még több ötlettel vághatunk neki a
szervezésnek, és még több embernek a figyelmét irányíthatjuk Simontornya várára.
Máté Imréné

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Papp Tamás–
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FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI HÍREKRE

György Ferenc–
Almási Brigitta

a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft
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Fung Flóra Dorina

12

2020. május

> Nyomdai munka: Bogárd és Vidéke Hírház. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya Város Önkormányzata. Szerkesztõ: Géringerné Horváth Hajnalka. HU ISSN 1417-8990

