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BETEKINTÉS A KÖZMUNKÁSOK
MINDENNAPJAIBA

Nagyon sok kritika éri városunkban a közfoglalkoztatottakat, de valójában nem is tudjuk, mi mindent végeznek a mindennapokban.
Csak néhány munkást látunk, akik a város utcáin kapálnak, füvet vágnak, vagy épp szemetet szednek. Ezért úgy döntöttem, hogy utána
járok és bemutatom munkájukat.
Mi is az a közfoglalkoztatás?
A közfoglalkoztatás, más néven közmunkaprogram, vagy köznapi nevén közmunka speciális munkaviszony, amely azt próbálja elõse-
gíteni, hogy a munkaerõ-piacról valamilyen okból kiszorult álláskeresõk sikeresen vissza-, illetve bekerüljenek az elsõdleges munka-
erõ-piacra. A közfoglalkoztatók a központi költségvetésbõl támogatást kaphatnak annak fejében, hogy átmeneti munkalehetõséget
biztosítanak hosszú ideje sikertelenül állást keresõknek. Jelen esetben a „közmunka” kifejezést a „közfoglalkoztatás” értelemben
használjuk. A magyar közmunkaprogram kritikusai szerint a program célja csak a programban résztvevõk kis aránya esetében valósul
meg, a többség esetében épp ellenkezõleg, a programba „beleragadt” munkavállalók számára a közmunka-programban való részvétel
nem segíti, inkább akadályozza a munkaerõ-piacra történõ visszatérést. Ezzel kapcsolatban figyelembe vehetjük, hogy a természetes
társadalmi viszonyok között a megélhetés feltétele gyakorlatilag a munkavégzés, és a közfoglalkoztatást felzárkóztatás illetve gyakor-
lati képességek felmérése céljából vezették be. Hogy a programban résztvevõk ezután milyen irányban kívánnak továbblépni, az a sze-
mélyi és helyi adottságoktól, munkaerõpiaci körülményektõl is függ. (Wikipédia)
Országos szinten a közfoglalkoztatásban részt vevõ személyek havi átlagos száma 2020 márciusában 84,1 ezer fõt tett ki, amely az elõzõ
hónaphoz képest 14,0 százalékkal (13,7 ezer fõvel), az elõzõ év márciusához viszonyítva pedig 18,2 százalékkal (18,7 ezer fõvel) volt ke-
vesebb. A közfoglalkoztatásban részt vevõ személyek havi átlagos száma 2020 áprilisában 84,9 ezer fõt tett ki, amely az elõzõ hónaphoz
képest 0,9 százalékkal (796 fõvel) emelkedett. (www.kormanyhivatal.hu)
Van-e esély kitörni ebbõl a programból? Az idõseknek és hátrányos helyzetûeknek a legkevesebb az esélyük. Ennek a rétegnek csak
10-11 százaléka talál stabilan állást, miután elhagyta a programot. Azonban a jobb helyzetben lévõknek is mindössze 20 százaléka jut ki
a nyílt munkaerõpiacra.
Simontornyán három program fut összesen 42 fõ közmunkással.

nyolc fõvel
Simontornyán 2012. évben indult el a me-
zõgazdasági termelés az önkormányzat tu-
lajdonában levõ 4,4 hektáros terület felén.
A bérleti szerzõdés lejárta után a teljes te-
rületet mûvelni kezdték. Megtörtént a te-
rület bekerítése, valamint az áram és víz
bekötése. Egy konténer áll rendelkezésre
az ott dolgozók részére az alapvetõ szociá-
lis feltételek biztosítására.
A 4 hektáros területbõl 3 hektárra takar-
mány- és csemegekukoricát vetettek, me-
lyeket értékesíteni fognak, fél hektáron
zöldségkultúrákat gondoznak (paradi-
csom, paprika, hagyma, fokhagyma stb.)
Ezek egy részét az önkormányzat által mû-
ködtetett konyhára szállítják, ahol jelenleg
450 fõre fõznek.

Folytatás a 6. oldalon.
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Torma József polgármester napirend elõtt ismertette Szepesi László levelét:
A képviselõ-testületi ülések tévéközvetítésére régóta volt igény. Az elõzõ tes-
tület is szerette volna megvalósítani. A választás után õ (Szepesi László) fel-
ajánlotta saját eszközeit és segítségét. Született egy megbízási szerzõdés,
amelynek értelmében havi 40 ezer forint díjért vállalja a testületi ülésekrõl a fel-
vételkészítést. (Ez az összeg járulékokkal együtt 56 ezer forint/hó). Jött a ve-
szélyhelyzet, minden megváltozott, az önkormányzati munka is. Márciusban
nem volt közvetítés a konzultációról. Aztán Diel János felajánlotta a segítsé-
gét, ingyen a városnak adta a technikai felszerelést, és a SIM TV újraindult. Az-
óta a kamera mögött nem Szepesi László, hanem Gyenei Lászlóné (Adrián Zsu-
zsanna) áll. Szepesi László írta: „a szerzõdést az önkormányzat felbontotta ve-
lem márciusban, az áprilisi felvétel már nem az én munkám volt. Mivel az elsõ
négy közvetítésen én dolgoztam, a nézõk azt hiszik, hogy a késõbbi adás is az
én munkám. Kérem a pontosítást: nem én állok a kamera mögött, nem én csi-
nálom a felvételt”. Szepesi László rossz minõségûnek tartja az elkészült felvé-
telt, és azt gondolja, hogy ez rossz fényt vet rá. Megköszöni (a polgármester) a
munkáját. A pénzügyi helyzet átalakult, nincs forrás. A jelenlegi tévéközvetítés
úgy mûködik, hogy két kolléganõ felajánlotta a segítségét, a munkájuk nem ke-
rül pénzébe az önkormányzatnak. Köszönet érte.

A polgármesteri tájékoztató külön cikkben olvasható.

Lukácsné Hildebrand Erzsébet, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde intéz-
ményvezetõje elmondta, hogy a folyó nevelési évben nagyon sok jogszabály
változott meg: változtak az óvodáztatással kapcsolatos és az iskolakötelezett-
ségrõl szóló elõírások is. A szülõk emiatt a korábbinál sokkal több segítséget
igényeltek.
Torma József polgármester: A köznevelési társulás elnöke Simontornya vá-
ros polgármestere. Simontornyán az óvoda mûködéséhez kapott normatíva
kb. 4 milliós kiegészítéssel elég, a többi tagintézmény tekintetében a
simontornyai képviselõ-testületnek nincs kompetenciája.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Most zajlik az óvoda bejárat elõtti rész felújí-
tása. Az épületet is rendbe kellene tenni. Tudja, hogy erre most nincs pénz.
Megkérdezi, hogy lehet-e szülõi összefogással csinálni. Nem tudja, hogy sza-
bályos-e. Korábban a szülõk segítettek az udvarban a játékok telepítésénél.
Torma József polgármester: Az ovis szülõk mindig összefognak, az elmúlt
évtizedekben sok minden újult meg a segítségükkel. Tudja, hogy most is meg-
van az összefogás, de az épület külsõ szigetelése nem oldható meg így. Hatal-
mas a forrásigénye. Ez is egy olyan épület, amirõl gondolkodni kell. Belülrõl
rendben van, de kívülrõl nem. A csapadékvíz elvezetés is problémás.
Csóka Anita, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde tagintézmény-vezetõje:
Megkérdezi, hogy a Széchenyi utcán ki lehet-e alakítani zárt árkot, mert úgy le-
hetne ott csinálni 5-6 parkolót, ami mentesítené a Mátyás király utcai bejára-
tot, és nagy bejárati kapu kellene oda, mert például, amikor hozzák a homokot a
homokozóba, akkor a bejárattól talicskával kell behordani.
Torma József polgármester: Jó ötletnek tartja, de most nincs rá pénz.
Csõsz László képviselõ: Szerinte az óvodavezetõ kérése nem nagy kérés. A
Széchenyi utca ki van szintezve, de az óvoda elõtti hídgyûrû kilóg a sorból. Egy
új hidat akár közmunkában is meg tudnak csinálni, azt javasolja, hogy rácsot
tegyenek rá. A gyûrût nem lehet rendesen takarítani. Ha párhuzamosan állnak
le az autók, akkor 3 most is elfér, nem tartja jó ötletnek a lefedést, elég murvát
kiszórni. De kellene egy 3 méter széles híd, amin egy teherautó is be tud hajta-
ni.
Körtés István képviselõ: Le lehetne keríteni egy kis részt az udvarból a dolgo-
zók részére.
Csóka Anita, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde tagintézmény-vezetõje:
Ha az árok rendben lesz, és lesz ott 3 parkoló, az már jó.
Torma József polgármester: Nem javasolja, hogy a Széchenyi utcára tereljék
át a gyerekszállítást. Ki kellene rakni az óvodától kicsit távolabb egy megállni ti-
los táblát, onnan gyalogosan menjenek az óvodáig.
Kojnok Róbert képviselõ: Azt olvasta az anyagban, hogy 3 fõ nyugdíjba
megy.
Csóka Anita, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde tagintézmény-vezetõje: 2
óvónõ és a dajka, hamarosan kiírják a pályázatot. Nem nagyon van jelölt. Daj-
kát még talál, sokan elvégezték a tanfolyamot. Óvónõt viszont nehéz találni,
nem tud olyat, aki most végezne. Társulási szinten jelenleg 5 óvónõi állás üres.

Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy nyugdíjas foglalkoztatása megol-
dás lehet-e.
Lukácsné Hildebrand Erzsébet, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde intéz-
ményvezetõje: Elvileg igen, de jelenleg nyugdíj mellett csak heti 14 órában le-
het foglalkoztatni a nyugdíjasokat, az nagyon kevés, napi 3 óra csak. Több órá-
ban csak akkor maradhat, ha lemond a nyugdíjáról.
Szabó Róbert alpolgármester: Megkérdezi, hogy ha nem lesz jelentkezõ, ak-
kor hogy oldják meg a helyzetet.
Csóka Anita, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde tagintézmény-vezetõje:
Túlórával, helyettesítéssel. Gond az is, hogy csak egy pedagógiai asszisztenst
finanszíroznak, õ már jelenleg is gyesen lévõ kollégát helyettesít.
Lukácsné Hildebrand Erzsébet, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde intéz-
ményvezetõje: Abban bízik, hogy a mostani rendelkezés alapján többen meg-
kapják a diplomát olyanok, akiknek eddig a nyelvvizsga hiánya miatt nem volt
meg. Õk talán jönnek óvónõként dolgozni. A jövõ héten felkerül az álláshirde-
tés, 1 hónap múlva kiderül, hogy van-e jelentkezõ.
Torma József polgármester: Kéri a vezetõket, hogy tolmácsolják az összes
dolgozónak a köszönetet a munkájukért.

Csóka Anita, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde tagintézmény-vezetõje: Az
idén sajátos rendszerben történt a beiratkozás az óvodába. A védõnõi adatok
alapján mindenkit felvettek, kiértesítettek. A 108 helyre 108 gyerek van beírva.
Van 2 gyerek, aki januárban tölti be a 3. évét, õket most a bölcsõdébe irányítot-
ták. Ott most 7 gyerek van a 12 helyre, de õszre valószínûleg betelik a létszám.
Minden évben ez van, amikor lejár a GYED és csak a 28 ezer forintos gyes ma-
rad, akkor a szülõ visszamegy dolgozni, és beíratja a gyereket a bölcsibe.

Torma József polgármester: Jelenleg nem tudják megmondani, hogy mikor
lehet zárva az óvoda. A kormányrendelet szerint 2 hétre lehet bezárni az óvodá-
kat nyáron. A konyhafelújítással kell ezt összehangolni. Mûemléképület, az en-
gedélyeztetések folyamatban vannak, nem tudni pontosan, hogy mikor kezdõ-
dik a munka.
Csóka Anita, a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde tagintézmény-vezetõje: A
szülõket írásban értesítették, május 25-tõl kinyit az óvoda, a héten még ügye-
leti rendszer van, jövõ héten már a korábbi csoportokban folyik a munka. Most
11 gyerek jött, a jövõ hétre 42 ovis és 11 bölcsis gyereket várnak. A járvány-
ügyi ajánlásokat betartják: a szülõ nem jöhet be. Ha beszélni szeretne az óvó-
nõkkel, akkor telefonon egyeztetett idõpontban fogadják. Folyamatosan taka-
rítanak, fertõtlenítenek. Június 29-étõl lehet nyári mûködésre áttérni. 15-étõl
felmérik, hogy ki szeretne nyáron is óvodába járni, azt mondja majd a szülõk-
nek, hogy várható 2 hét leállás a nyár folyamán, az idõpontról késõbb, de idõ-
ben értesülnek.
Torma József polgármester: A konyha bezárás idejére Pincehelyrõl tudnak
ételt hozatni. Köszöni a tájékoztatást.
Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavé-
delemrõl 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 hivatkozás-
sal úgy határozott, hogy: elfogadja a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde
munkájáról szóló be számolót, és a 2020/2021. évi óvodai nevelési év
indításáról szóló tájékoztatót. A 2020/21. óvodai nevelési évben 5 óvodai
és 1 bölcsõdei csoport indítását engedélyezi. Valamint úgy határozott,
hogy elfogadja a tájékoztatót, miszerint a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde
2020. július 20-31-ig (2 hétig) zárva tart.

V. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatokról

Torma József polgármester: Bízik benne, hogy a családsegítõ központ elhe-
lyezését meg tudják oldani. A szociális TOP pályázatot áttervezték, a szolgálat
átkerülne a volt okmányiroda épületébe, a régi épületet felújítják.
Soósné Szücs Krisztina, az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ család-
segítõje: Azt emeli ki a beszámolóból, hogy a 2019-es évben nem került sor
családból való kiemelésre. Ez jó, ezért dolgoznak.
Torma József polgármester: Megköszöni a szociális szolgáltatásokat végzõk
munkáját. Tudja, hogy a járványhelyzetben még több feladat hárult rájuk.
Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését elfogadta.
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VI. Javaslat a fiatal házasok
2020. évi I. félévi támogatásáról (zárt ülés)

Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere a fiatal házasok
elsõ lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló rendeleté-
ben foglaltak szerint eljárva a kérelmezõk elsõ lakáshoz jutás iránti kérel-
mét megtárgyalta, és tekintve, hogy a kérelemben foglaltak a jogszabályi
elõírásoknak megfelelnek, a kérelemnek helyt ad. A támogatás összegét
négyszázötvennyolc-ezer forint összegben állapította meg.

VII. Javaslat a helyi kitüntetõ címek adományozására

Torma József polgármester: A városnapra sok mindent terveztek, a járvány
miatt nem lehetséges. Az ünnepség fontos része lett volna a helyi kitüntetések
átadása. Ez ünnepélyes keretek között a Vár udvarán zajlott. A városi kitünteté-
seket méltó módon kell átadni, pont most lett volna a 25. évfordulója a várossá
avatásnak. Meg kell szakítani a láncot, nem lehet rendezvényeket tartani. Ezért
azt javasolja, most ne adományozzanak kitüntetéseket. Nem szeretné a díjak
rangját kisebbíteni. Ne legyen zártkörû átadás, azt javasolja, hogy halasszák
jövõre. Akár 2 évnyi díjat is ki lehet majd osztani.
Szabó Róbert alpolgármester és Kojnok Róbert képviselõ egyetértését fejezte
ki.
Csõsz László képviselõ: Szerinte ezt nem lehet elhalasztani, erre rendelet kö-
telezi a testületet.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Nem, dönthet úgy a testület,
hogy nem ad ki díjakat. Korábban is volt már, hogy a díszpolgári címet nem ad-
ták ki. Idézi a rendelet szövegét: „a díj adományozható”.
Torma József polgármester: Nem akar egyedül dönteni. Neki az a vélemé-
nye, hogy mivel nem lesz városi rendezvény, ezért a díjak se legyenek kiosztva.
Az Experidance Produkcióval aláírtak egy szerzõdést a júliusi mûsorról, a hely-
zet miatt õk idén augusztus 20-át javasolták. De a testvérvárosok akkor nem
tudnának jönni, és kevés az idõ egy ilyen nagy rendezvény megszervezésére,
ezért nekik is azt javasolta, hogy halasszák el jövõre. Ez vis major helyzet, azért
nem tart rendezvényt a város, mert nem lehet, ez nem szerzõdésszegés. Jövõ-
re talán a pénzügyi helyzet is jobb lesz, idén nincs erre pénz. A nagy rendezvé-
nyek, fesztiválok országszerte elmaradnak. Nem tudni augusztusban mi lesz, a
kormány egy második járványhullámról beszél.
Kojnok Róbert képviselõ: Egyetért, ne itt legyen átadás, legyen városi pom-
pában.
Tóth István képviselõ: Egyetért, legyen meg a rangja a kitüntetésnek. Aki
megérdemli a díjat, az nem egy évi tevékenységéért kapja, az elismerés a fon-
tos, nem az, hogy idén vagy jövõre.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Egyetért, a kitüntetés várhat egy évet.
Körtés István képviselõ: Legyen jövõre. A rendeletet meg lehet változtatni,
ha indokolt, akkor kaphat a jelenlegi 1-2 fõ helyett jövõre 3-4 fõ is kitüntetése-
ket.
Szabó Róbert alpolgármester: Egyetért, legyen jövõre, ezzel nem veszik el a
lehetõséget senkitõl.
Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere úgy határozott,
hogy a 2020. évben a városi kitüntetõ címek nem kerülnek adományo-
zása.

Egyebek
VIII/1. Tájékoztató törvényességi felhívásról

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal törvényességi felhívással élt a zárszámadási rendelet miatt. Az elfogadását
törvénysértõnek találta. A rendeletet KT elé kellett volna terjeszteni, de az a ve-
szélyhelyzet miatt nem ülésezhet. Mivel a KT nem tárgyalhatta, így a polgár-
mester sem fogadhatta volna el. A jogszabálysértést orvosolni lehet: a polgár-
mester hatályon kívül helyezi a rendeletet. Ha a veszélyhelyzet lezárása kerül,
akkor a KT elé terjeszti a rendeletet, amit el tud majd fogadni.
Torma József polgármester: A testületnek a jogszabályok szerint kell mû-
ködni. Volt egy hivatali baki. Az elõzõ konzultáción tárgyaltak a zárszámadás-
ról. Elõtte jött egy levél a kormányhivataltól, hogy a zárszámadást nem fogad-
hatja el a polgármester. Ez nem került ide. Érzékelték a hibát, és a levelek érkez-
tetési rendszerén változtattak. Gond, hogy a RIKI (korábbi nevén ÖNHIKI) pá-
lyázat feltétele a zárszámadás elfogadása, ezért, ha a veszélyhelyzetet meg-
szüntetik, akkor azonnal el kell fogadni a zárszámadást. Furcsa: a polgármester
ezt nem fogadhatja el, holott a tavalyi év lezárása, az idei költségvetést viszont
elfogadhatja egyedül.
Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere a Tolna Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívását – Simontornya Város Önkor-
mányzat polgármesterének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 10/2020. (V. 4.) önkormányzati rendeletére – meg-
ismerte, azt elfogadja. A jogszabálysértés orvoslása érdekében az ön-
kormányzati rendeletet 2020. június 1. napjával hatályon kívül helyezi.
Simontornya város polgármestere úgy határozott, hogy a következõ rendele-
teket megalkotja:

Simontornya város polgármesterének 14/2020. (V. 29.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 10/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezé-
sérõl.

VIII/2. Tájékoztató Tanki Erzsébet Julianna kérelmérõl

Torma József polgármester: A kérelmezõ a Mátyás király utcában vett meg
2016-ban egy önkormányzati lakást. 3 millió forintból részletekben már 1,9
milliót kifizetett, most 1,1 millióval tartozik. A kormány hiteltörlesztési-morató-
riumot hirdetett december 31-ig. De az erre a helyzetre nem vonatkozik.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Van lehetõség a szerzõdés mó-
dosítására méltányosságból.
Torma József polgármester: A kérelmezõ anyagi hátterét nem vizsgálták,
nem tudja, hogy mi lett a munkaviszonyával. Eddig rendesen törlesztett. Azt ja-
vasolja, hogy módosítsák a szerzõdést.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Azokkal a feltételekkel, ahogy
az állami hiteleknél lehet.
Simontornya Város Önkormányzatának Polgármestere úgy határozott,
hogy: Tanki Erzsébet kérelmében foglaltaknak helyt ad. Az adásvételi
szerzõdésbõl eredõ fizetési kötelezettségét 2020. december 31-ig
felfüggeszti azzal, hogy a szerzõdésben foglalt határidõ a fizetéssel elma-
radt hónapok számával nõ.

VIII/3. Tájékoztató a Simontornya 844/3. hrsz-ú
ingatlanra beadott vételi ajánlatról

Torma József polgármester: Bencze Kornél adott be vételi kérelmet. Az elsõ
kérdés az, hogy kíván-e a testület az eladással foglalkozni. Ha igen, akkor meg-
kezdik a lépéseket: értékbecslést készíttetnek stb. Régen az iskola használta a
területet, körbekerítették, tanösvényben gondolkodtak. De 50 éve semmi nem
volt ott. Mocsaras a terület, közepén egy kis vízfelület. Kornélnak vannak el-
képzelései a hasznosításról. 2,5 hektáros ez a terület. Nem tudja, hogy milyen
értéket képvisel. A rendezési tervben zöldterületként szerepel. Építési enge-
dély nem adható ki rá.
Kojnok Róbert képviselõ: Értékeli Kornél terveit. De, ha ez a terület kikerül a
közvagyonból, onnantól azt csinál vele, amit akar. Nincs bejegyeztetve rá a
csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog. A fölötte lévõ utcákból erre folyik le víz.
Ezt meg kell nézni. De mivel a város hosszú ideje nem használja a területet,
ezért nem látja akadályát az eladásnak.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Eddig az értékbecslés díját a ve-
võ elõre fizette. Ez kb. 30 ezer forint, ami a vételárból levonandó.
Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere úgy határozott,
hogy: az önkormányzat tulajdonában lévõ Simontornya 844/3. hrsz alatti
ingatlanokat eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Bencze Kornél, Simon-
tornya, József Attila. utca 25. szám alatti lakost. Az ingatlant elõzetesen
fel kell értékelni, az értékbecslés díját a vevõ elõre köteles megfizetni.

VIII/4. Tájékoztató a körárok-szakasz vásárlási ajánlatáról

Torma József polgármester: Régi probléma ez. A körárok fele a Simovilltól a
zsilipig nem önkormányzati tulajdonban van. Az önkormányzat 20 éve próbálja
megoldani a gondot. Eddig csak engedélyeztetési szakaszig jutottak. A ma-
gánterületben lévõ rész 5,5 hektár, de vízelvezetõ árokként van bejegyezve, te-
hát nem lehet rajta, mondjuk, kukoricát termelni. És van még ott fél hektár ná-
das is, összesen 6 hektáros a terület. Meg kellene venni. Van hozzá régi érték-
becslés is, 1,3 millió forintról szól. Beszélt a tulajdonossal, szó volt róla, hogy a
tulajdonosnak kötelezettségei is vannak, de nem várható, hogy õ álljon egy
több száz millió forintos beruházást. A vételár teljes összege nehezen határoz-
ható meg, mert a szerzõdés szerint a kotráskor kitermelt hasznos anyag (fa) a
tulajdonos illeti. Egy drónfelvételt készítettek, hogy megnézzék, hogyan néz ki
most a terület. Hatalmas fák nõttek bele a mederbe. A tulajdonosnak most is
tett egy ajánlatot: vagy megveszik a területet, vagy, ha nem tudnak megegyez-
ni, akkor szóba jöhet a kisajátítás is. Fel kell értékeltetni a területet, a tulajdo-
nos most azt mondta 3 millió forintért odaadja, és nem kéri a fát se.
Kojnok Róbert képviselõ: A meder egyik oldalát autóval megközelíthetõvé
kell tenni. De ott vízi élõvilág van. Ahhoz, hogy a kotrógép odaférjen, ahhoz fá-
kat kell kivágni. Ez a régi Sió meder, a folyást meg is lehet fordítani, hogy ne a
strandtól vezessék el a vizet 5 kilométerre, hanem folyassák egyenesen a Sió-
ba. De a töltés megbontása nagyon drága, és bonyolult visszaépíteni is. Inkább
belátható feladat, hogy az árok lássa el a funkcióját, lehessen takarítani. A ki-
termelt fát az önkormányzat odaadhatja szociális tûzifaként a rászorulóknak.
Pályázni viszont csak akkor tudnak, ha a terület önkormányzati tulajdonba
kerül.
Körtés István képviselõ: Ha 2012-ben 1,3 milliót ért a terület, akkor most a 3
millió elfogadható ár. De 25 ezer forintért megéri újra felértékeltetni. Lehet
csak 2,5 millióra értékelik. Ha kisajátítás lesz, akkor többet nem kaphat, mehet
bíróságra.
Tóth István képviselõ: Ha nem tudnak megegyezni a tulajdonossal, akkor a
bírósági eljárás évekig húzódhat, nem tudnak pályázni.
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Torma József polgármester: A beadáskor még nem feltétel, hogy önkor-
mányzati tulajdonban legyen. Kis összegbõl ki tudták takarítani a Várkert utca,
Petõfi utca szakaszt is. A meder rendben van, az átereszt kell még kitakarítani.
Szép sétáló rész alakulhat ki ott. De kérdés, hogy az idei költségvetésbe a vétel-
árat hogy tudják beleilleszteni.
Csõsz László képviselõ: Az elõbb az óvodavezetõnek ezt mondták, hogy nincs
pénz egy új hídra. Ez meg 3 millióba kerül. Nem javasolja a vásárlást most. Ez
egy vízelvezetõ, a tulajdonosának vannak kötelességei.
Szabó Róbert alpolgármester: A régi polgármester mondta mindenre, hogy
nincs pénz. Most új polgármester van, kis ráfordítással sok mindent megold. A
régi testület csak széttárta a kezét. Meg kell venni ezt a területet.
Tóth István képviselõ: A szõlõhegyi területek eladták, most a Bencze Kornél is
megvesz egy területet, ezeknek az árából ki tudják ezt fizetni. Ez létfontosságú.
Csõsz László képviselõ: Az idei költségvetésbõl hiányozni fog 50 millió forint.
Amit az alpolgármester úr mondott az elõzõ testületrõl, azt pedig visszautasítja.
Torma József polgármester: A kotrást csak pályázati pénzbõl tudják megcsi-
náltatni. Lehet akár 100 millió forint is a költsége. A pályázat megvalósításának
feltétele az önkormányzati tulajdon. Volt olyan év, mikor 30 ezer köbméter vizet
kellett kiemelni. A tulajdonossal meg lehet beszélni, de a megoldás az, ha az ön-
kormányzat megveszi a területet.
Kojnok Róbert képviselõ: A permetezéshez sok víz kell, ha létre tudnának hoz-
ni egy természetes vízvételi helyet, akkor azzal sokat segítenének a gazdáknak.
Akár be is szállnának a költségekbe.
Torma József polgármester: Látja a képviselõ-testület megosztottságát a
kérdésben, de azt javasolja, hogy kezdjék meg az elõkészítését a vásárlásnak.
Csõsz László képviselõ kivételével a többiek egyetértettek.
Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere úgy határozott,
hogy tárgyalást kezd a 015/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a vásárlásról.

VIII/5. Tájékoztató a Simontornyai Szakképzési
Nonprofit Kft. kérelmérõl

Torma József polgármester: 2017 novemberében 7000 köbméter vízfo-
gyasztás keletkezett az önkormányzati kertészetben, amit 2011 óta a Szakkép-
zési Nonprofit Kft. bérel. Ezzel a történettel õ 3 hónappal ezelõtt szembesült. A
kft. vezetõje, Kántor Mónika kéri az önkormányzat segítségét. Beszélt vele pár
napja. A segítségkérésrõl: a polgármester 1 millió forintig dönthet, most 3 milli-
óról van szó. Másik probléma: Kántor Mónika beadott egy segítségkérõ levelet,
majd 2 óra múlva behozott egy ügyvédi felszólító, perbehívó levelet is. Perbe
hívja az önkormányzatot, a cég úgy érzi, vesztésre áll a DRV-vel szemben, ezért
azt akarja, hogy az önkormányzat fizessen helyette. Az ügyvéd azt kéri, hogy
nyilatkozzon az önkormányzat. Ez nem kötelezõ, nem is fognak válaszolni. Kü-
lönben jelenleg majdnem 4 millió forintról van már szó, az eredeti tartozásra rá-
rakódnak a kamatok, az egyéb költségek. Sok a kérdés az ügyben:
– Mi történt az ügyben 2017 óta?
– Az akkori önkormányzat miért nem tárgyalt a DRV-vel?
– Hova lett 7000 köbméter víz?
2017-ben kellett volna tárgyalni a DRV-vel. Máshol is történt hasonló eset. Ta-
másiban el is engedtek 1 millió forintot.
Kántor Mónika, a Szakképzési Nonprofit Kft ügyvezetõje: Nincs szó perbe-
hívásról. Azért fordult ügyvédhez, mert pereli a cégét a DRV. 2017 telén nagy
hideg volt, valahol csõtörés keletkezett, elfolyt 7000 köbméter víz. A kertészet-
ben nem is vezetékes vizet használnak, a vízóraakna ráadásul egy magánsze-
mély területén van. A DRV akkori vezetõje beszélt az akkori polgármesterrel.
Abban hibázott (õ, Kántor Mónika), hogy csak a polgármesterrel beszélt, nem
tárta az ügyet a testület elé. A vízórát bevizsgáltatta, az jól mûködött. A DRV
csak részletfizetési kedvezményt ajánlott, azt is csak 1 évre. Havi 280 ezer fo-
rintot nem tud a kft. kigazdálkodni. Nem azt kéri, hogy az önkormányzat fizes-
sen helyettük, hanem elõlegezze meg az összeget, amit hosszabb idõ alatt
visszatörlesztenének. A céget nem akarja csõdbe vinni, mert ez egy iskola.
Most végre emelkedik a felvehetõ tanulói létszám, a gyerekeket is cserben-
hagyná, az egész intézmény létét kockáztatná. Mondta az ügyvédnek, hogy
nem akar pert az önkormányzattal.
Körtés István képviselõ: Ha az önkormányzat meg is elõlegezné a pénzt, nem
látja, hogy mibõl fizetnék vissza. A cég 2019-es adatait nem látja a neten, de a
2018-ast igen: 6 millió forint árbevétel mellett veszteséges volt a cég. Semmi
biztosítékot nem lát arra, hogyha az önkormányzat ezt a pénzt megelõlegezi, ak-
kor a kft. vissza tudja majd fizetni.
Kántor Mónika, a Szakképzési Nonprofit Kft. ügyvezetõje: Van egy másik
cég, a Mester Lovász- és Szakképzõ Kft. ott vannak az értékek, ez a Nonprofit
Kft. nincs megszüntetve, de valójában nem mûködik. Mindent átírtak a Mester
Kft.-re. Szerette volna a bérleti szerzõdést is átbeszélni, de a képviselõ úr és a
polgármester nem ment át az iskolába.
Torma József polgármester: Gond, hogy nem látják az elõzményeket. A DRV
a felperes, pert indított a Nonprofit Kft. ellen. A kft. ügyvédje a bérleti szerzõdés
7. pontjára hivatkozik, miszerint az egész a bérbeadó önkormányzat felelõssé-
ge. Ehhez hívja perbe az önkormányzatot. Az ügyvéd nem hoz az ügyfele helyett

döntéseket, ez nem életszerû. Baj, hogy ezzel csak így szembesültek. Az önkor-
mányzati munka folytonos, viszik tovább a jót is, rosszat is. Errõl az ügyrõl nem
tudtak semmit, most ebbe bele kellene tolni 4 milliót.
Szabó Róbert alpolgármester: Az elõzõ ciklusban Kántor Mónika volt a pénz-
ügyi bizottság elnöke. Megkérdezi, hogy amikor beszélt a korábbi polgármes-
terrel, az mit mondott.
Kántor Mónika, a Szakképzési Nonprofit Kft. ügyvezetõje: Azt mondta,
hogy várjanak, és adják át ezt a következõ testületnek.
Tóth István képviselõ: A szakképzés miatt mégis segíteni kellene.
Kojnok Róbert képviselõ: Örök probléma, hogy a vízi közmû a föld alatt megy.
Ha ilyen gond történik, akkor a DRV benyújtja a számlát. Ez az óriási vízveszte-
ség kezelhetetlen. A bérlõ felelõssége, hogy jelezze, ha valami baj van. Õ van
ott, õ használja az ingatlant.
Kántor Mónika, a Szakképzési Nonprofit Kft. ügyvezetõje: Hoz egy másola-
tot az iratanyagról.
Kojnok Róbert képviselõ: Azt látniuk kell, még a 24. órában is van értelme a
DRV-vel tárgyalni.

VIII./6. Képviselõi interpellációk
Torma József polgármester:
– A gazdasági program tervezetét lerakta mindenkinek az asztalára. A jegyzõ
asszony állította össze, belekerült az a 27 pont, amit választáskor a programjuk-
ban szerepelt. Kéri, hogy a képviselõk nézzék át, át kell még dolgozni, a követke-
zõ alkalommal majd tárgyalhatják.
– Módosították a lakásrendeletet. Meghirdették a Pásztor utcai lakást. 2 fiatal
pár jelentkezett. Az a döntés született, hogy mindkét pár kapjon meg egy-egy
volt szolgálati lakást piaci bérleti díjért. 55 ezer, illetve 56 ezer forint lesz a havi
bérleti díj. 3 havi kauciót is kell fizetniük. Ha a be nem töltött háziorvosi praxisba
érkezik orvos, akkor a lakást fel kell szabadítani. Szeretnék a gyógyszertár felet-
ti lakást is rendbe tenni, kiadni. Közben kiderült, hogy a Pásztor utcai lakásban
folyik a kazán, gond van a villanyvezetékekkel is. Az újságban is tájékoztatást
fog adni errõl.
– Megérkeztek a külterületi út pályázatban nyert gépek. Lett új traktor, ágzúzó,
rézsûvágó.
– A levágott ágakat darabolták, szóba került, hogy a lakosság is igénybe vehes-
se ezt a szolgáltatást. Nem ingyenesen, mert tegnap 6 óra alatt 20 liter gázola-
jat fogyasztott el a gép. 1 kisteherautónyi ágat 1 óra alatt daraboltak fel. A ka-
szálást is megígérték korábban, sokan érdeklõdtek. Kér mindenkit, hogy segít-
sen! Az önkormányzat a közterületeket karbantartja, de mindenhova nem érnek
oda.
– Ismét tárgyalt a Vertikállal. 7 hónap alatt nem léptek elõre. A zöld, komposz-
tálható zsákokat ide kell juttatni a szolgáltatóval. Most a közmunkások vitték el
a zöldhulladékot. Szerzõdés szerint minden háztartásnak jár évi 8 darab zsák, és
a 70x40-es kötegekbe rakott ágat is elviszi a szolgáltató.
Tóth István képviselõ: Az ágvágó díja akkor: ha 6 óra alatt fogyaszt 20 litert,
akkor 3,3 liter/óra a fogyasztás, ehhez hozzájön a gépkezelõ bére meg az amor-
tizáció. Összesen 5000 forint/óra. Amit összevág, az mehet a növények alá
mulcsnak. Ez a boltban 50 literes zsákban 1000 forint.
Csõsz László képviselõ: Ami a közmunkatelepen bent van ág, azt még leg-
alább egy hónapig tart darabolni. Füvet vágni nem tud adni embert.
Körtés István képviselõ: Felhívja a figyelmet, hogy július elsejétõl megválto-
zik a számlázási rendszer. Aki számlát állít ki, azt egy elektronikus rendszerben
is rögzíteni kell. Hogy gondolják, megy a gép az utcán, akkor hogy ad számlát?
Torma József polgármester: Lesz egy megrendelõ, az önkormányzat kiszám-
lázza, a lakó meg csekken befizeti. Érti, amit Csõsz képviselõ úr mond. A közte-
rület az elsõ.
Kojnok Róbert képviselõ: Ezek a gépek a közfeladat kiszolgálására vannak. A
kaszálás csak alternatíva. Ha ilyen szolgáltatásokat akar az önkormányzat, ak-
kor azt vigye a Városüzemeltetési Kft.-hez. Majd, ha az önkormányzat utolérte
magát, lesz rá kapacitása, akkor lehet ezt elkezdeni.
Torma József polgármester: Módosították a helyi rendeletet, a vegyszeres
gyommentesítés egybefüggõ területeken nem engedélyezett, de útpadkákon,
terület-elõkészítéskor igen.
Csõsz László képviselõ: Az idén nem volt borverseny. De kellene választani
Simontornya Város Borát. Az önkormányzat szokott palackoztatni évente 100
üveggel, ezt tudták adni ajándékba. Azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg a
tavalyi döntést, és palackozzanak idén is Csatári Dezsõ borából.
Torma József polgármester: Azt javasolja, most csináljanak egy borver-
senyt.
Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere döntött a települé-
si támogatási kérelmek ügyében. A melléklet hitelesített példányának
megküldésével az érintettet értesíti.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2019
Az anyagot összeállította: Torma József polgármester és Molnárné Bereczki
Annamária hatósági osztályvezetõ
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Beszámoló az elõzõ testületi ülés óta tett polgár-
mesteri intézkedésekrõl, az önkormányzati munka
érdekében folytatott tevékenységrõl.
A járványügyi veszélyhelyzet kapcsán megváltozott
az önkormányzati munka tartalma, mivel jogilag a
képviselõ-testületi feladat- és hatásköröket a pol-
gármester gyakorolja. Az elõzõ önkormányzati kon-
zultáció óta végzett polgármesteri tevékenység
súlypontja a járványügyi helyzet kezelésérõl a min-
dennapi munkára, tevékenységre helyezõdött át.
Nyilván ez nem azt jelenti, hogy azt megelõzõen
nem kellett volna foglalkozni a nem a veszélyhely-
zettel összefüggõ sok más feladattal, csak az aktuá-
lis járványügyi helyzet miatt elindult lazítások kap-
csán az elmúlt idõszakban sokkal hatékonyabbá vál-
hatott az elég szerteágazó önkormányzati munka.
A szõlõhegyi utak fejlesztése tárgyában nyert pá-
lyázathoz kapcsolódó gépbeszerzés és az egy fõ
gépkezelõ alkalmazásának elõkészítése is a végé-
hez közeledik. Május 20-án és 25-én leszállításra
került a mezõgazdasági vontató, a pótkocsi, a
tolólap, rézsûzúzó és az ágaprító. A traktor bejáratá-
sát folyamatban, az ágaprító használatát már a
Zetorral megkezdtük. A traktor és a pótkocsi rend-
száma és forgalmi engedélye várhatóan a hét máso-
dik részében érkezik meg. Az egy fõ munkaügyi tá-
mogatással való alkalmazása elõkészítését (6 hó-
nap 100 %-os támogatású foglalkoztatás, 3 hónapi
továbbfoglalkoztatással) elindítottuk.

A városi csatorna- és ivóvíz rendszerek problémái-
nak kezelésében is igyekeztünk elõrelépni. Várkert
utcában lévõ szennyvízproblémák miatt megrendelt
tervezés elkészült, azt a szolgáltató jóváhagyta, ha-
marosan megkezdhetjük a kivitelezés elõkészítését.
A Mészáros utcai szennyvízátemelõ tisztítása egy
nagy teljesítményû gép bevonásával megtörtént. A
vásárolt intelligens szivattyúk a gyári kábel (10 m)
hosszproblémája miatt még nem kerültek a helyük-
re, de várhatóan két héten belül már lekerülnek az
átemelõbe, addig ideiglenes szivattyúkkal üzemel a
mûtárgy. Az Arany János utcába tervezett ivóvízkút
hatósági engedélyeztetése folyamatban van, de
már megkezdtük a kivitelezésre vonatkozó árajánla-
tokat bekérni.
A két tervezett ivóvízkút (Arany János utca, polgár-
mesteri hivatal) létesítése érdekében vízvizsgálatot

rendeltünk meg. A két artézi kútról két-két alkalom-
mal vettünk mintát, a második eredményét még
várjuk. Elõzetesen mindkét kút hatósági hozzájáru-
lást kaphat. Az engedély megléte után a hivatal elõt-
ti víznyerõhely kialakítását azonnal megkezdjük. A
régi kútfej szerelvényeinek meghibásodása miatt
fel kellett tárni a területet. Megtörtént a szükséges
javítás és ezúttal már egy akna is készült. Köszönöm
Tóth István, Szabó Róbert munkáját.
Május 20-án a Sió projekttel kapcsolatos megbe-
szélésre került sor Simontornyán, amelyen Naszva-
di Balázs, a Tolna Megyei Önkormányzat terület- és
vidékfejlesztési osztályvezetõje, valamint a projekt
építész tervezõje vett részt. A tervezett csónakház
megépítésének mûszaki akadályai miatt új közbe-
szerzési eljárásra kerül sor. A beruházás érdekében
megkezdtük a várral szemközti önkormányzati telek
közmûvekkel történõ ellátásának megszervezését.
Az érintett tervezõkkel, szolgáltatókkal több alka-
lommal személyes bejárást és megbeszélést kezde-
ményeztünk.
A barnamezõs beruházásunk kapcsán folytattuk a
közbeszerzés elõkészítését. Sajnos tervezõi oldalról
jelentkezõ problémák miatt az eredeti terveinkhez
képest csúszásban vagyunk.
Hónapok óta intenzíven dolgozunk a konyha felújítá-
sának elõkészítésén. Az eredeti terveket és költség-
vetést át kellett dolgozni. Az épület mûemlék jellege
miatt szaktervezõket kellett bevonnunk. Május
19-én a mûemlékes-, rehabilitációs- és villamos ter-
vezõkkel helyszíni bejárásra került sor. A szükséges
terveket megrendeltem. A konyha eszközbeszerzé-
se kapcsán közel 9 millió értékben a kiválasztott
technikai berendezéseket megrendeltem. A kony-
ha, vizesblokk és étterem felújítására várhatóan a
nyár folyamán kerülhet sor.
A Magyar Falu program keretében két pályázat ke-
rült beadásra. Az önkormányzati útfelújítás kereté-
ben megterveztettük a Könyök utca felújítását. Az út
és járda aszfaltburkolattal való fedésnek forrásigé-
nye 29 millió, amelyet pályázati forrásból tudnánk

megvalósítani. A „közösségi tér kialakítása” pályá-
zati kiírására a mûvelõdési ház klub épületrészének
részleges felújítását terveztük meg. Az épület nyí-
lászáróinak cseréje, homlokzati hõszigetelése, tetõ
víz- és hõszigetelése, a bejárat akadálymentesítése
közel 30 milliós pályázati igényt jelent. Az „utas” pá-
lyázat hiánypótlásán már dolgozunk.
Az intézményvezetõvel folyamatosan dolgozunk a
vár jövõjén, próbálunk elõkészíteni egy késõbbi re-
konstrukciót. Ennek érdekében telefonos megbe-
szélést folytattam Virág Zsolt miniszteri biztossal, a
Nemzeti Vár- és Kastélyprogram vezetõjével. A vár
esetleges rekonstrukciójával kapcsolatban készí-
tett szakmai anyagokat küldtünk át a részére.
Folyamatos tevékenységet jelent a hulladékkeze-
léssel kapcsolatos problémák kezelése. Több sze-
mélyes és telefonos megbeszélés után sem tudtunk

jelentõs eredményeket elérni, ezért immáron hiva-
talos levélben kerestük meg a szolgáltatót és a hul-
ladékkezelési konzorcium vezetõjét, dr. Cser-Palko-
vics Andrást. Ennek eredményeként május 26-án
személyes megbeszélést folytattunk a szolgáltató
két vezetõjével. Bízom benne, hogy ez után tényleg
elõrelépést tudunk felmutatni a zöld hulladék keze-
lésében (8 ingyenes zsákhoz való hozzáférés meg-
könnyítése), valamint a gyûjtõpontok körül kialakult
áldatlan állapotok javításában. Rendõrségi feljelen-
tések, közérdekû bejelentések kapcsán több eljárás
is indult az illegális hulladéklerakás szankcionálása
érdekében. Tájékoztató kampányt indítottunk,
amely kapcsán egy film elõkészítése folyik, illetve a
helyi újságban is nagy teret szentelünk a hulladék-
kezelésnek. Munkába állt az ágaprító, egyelõre a
közterületeken, önkormányzati ingatlanokon felhal-
mozott ágak aprítását végezzük. Javasolni fogom,
hogy biztosítsuk, hogy a lakosság is igénybe vehes-
se a gép használatát. Mindenképpen fontosnak tar-
tom, hogy térítési díj ellenében lehessen a szolgál-
tatást elérni. Az apríték hasznosítható, talajtakarás-
ra és fûtésre fogjuk használni.
A közfoglalkoztatás keretében megkezdtük (folytat-
tuk) a tevékenységünket. A kertészetben megtör-
tént a kukorica (takarmány és csemege) vetése, a
terület vegyszerezése. Ez több mint 3 hektár terüle-
ten folyik, a fennmaradó részen kõris csemetéket
nevelünk és zöldségtermesztés folyik. A program
keretében gõzerõvel folyik a térkõgyártás, a mûve-
lõdési ház elõtti járdaszakasz burkolása már meg-
történt, itt az egyik kapu cseréjét is meg kellett ren-
delni. A héten megkezdõdött az óvodai bejáró bur-
kolásának és vízelvezetési munkáinak elõkészítése.
A közterületek karbantartása is folyamatosan törté-
nik, munkálkodunk ennek hatékonyabbá tétele ér-
dekében. Tapasztalom, hogy a közfoglalkoztatottak
közül nagyon sokan kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tanak. Nekik köszönöm a munkájukat. Mindent el
fogok követni, hogy a tisztességes munkának be-
csülete legyen, azoktól viszont, akik nem teljesítik a
minimális elvárásunkat, megváljunk. Az elmúlt idõ-
szakban ezen okok miatt egy személlyel felbontot-
tuk a szerzõdést. Nyilvánvalóan a város karbantar-
tása csak az ingatlantulajdonosokkal, a város polgá-
raival közösen lehetséges. Láttuk, hogy a település
polgárainak többsége nagyon tisztességesen részt
vesz ebben a munkában.
A képviselõk és a hivatal bevonásával május 13-án
bejártuk a várost, egy gyors utcaleltárt készítet-
tünk. Az utak, járdák, vízelvezetõk és azok mûtár-
gyaik, a közterületek karbantartását, használatát,
karbantartatlan ingatlanokat, a növényzetet mértük
fel. Az adatok feldolgozása, az adatbázisok rendezé-
se még zajlik. A legfontosabb teendõ az, hogy meg
kell határoznunk az önkormányzat által karbantar-
tott közterületek pontos listáját a feladatelosztás
miatt. A jelzett úthibákat (kátyúkat) pontosan fel
kell mérni és a közeljövõben meg kell rendelnünk a
javításukat.
A közbiztonságunk javítása érdekében a polgárõr
egyesület támogatási keretébõl két kamera vásár-
lására került sor. Köszönöm az egyesület tagjainak
az eddigi munkáját.
Dolgozunk a SIM TV tartalommal való megtöltésén.
Tervezzük, hogy havi híradó rovatot indítunk. Ren-
geteg munka mindez. Nagyon köszönöm Máté
Imrénének és Gyenei Lászlónénak a lelkiismeretes,
alapos munkát. Szeretnék további segítõket találni
ehhez a feladathoz.
Május 9-én részt vettem a Simontornyai Önkéntes
Tûzoltó Egyesület Flórián napi rendezvényén. Tele-
pülésünk nevében megköszöntem az önkéntes és
áldozatos munkájukat.

Torma József polgármester
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Adnak át terményeket az idõsek otthonának is és valamennyit a
városi piacon értékesítenek. Az ebbõl befolyó bevétel visszafor-
gatásra kerül.
A kertészetben nevelik az önkormányzat által önerõbõl beszer-
zett 1000 db fát is (kõris és juhar), ezek oltás után gömbfák lesz-
nek, amiket majd a közterületekre fognak kiültetni 2-3 évesen.
A telephelyen 80 m2 fóliasátorral is rendelkeznek, amit palántá-
zásra használnak, valamint van egy 100 m2-es pince, ahol a termé-
nyeket tárolják.
Ezen kívül a programban résztvevõk a parlagfû-mentesítésbe, va-
lamint a város területén keletkezõ gyomnövény irtásába is besegí-
tenek.
Látogatásomkor nagyon meleg volt és mégis szorgalmas munka-
végzõket találtam. Egy gyönyörû, tiszta kert fogadott, amit ház-
tartásokban is megirigyelne az ember. Látszott a folyamatos min-
dennapi munka eredménye, hisz ekkora területet nem lehet egy
óra alatt kigazolni.

SZOCIÁLIS PROGRAM 25 fõvel
Simontornyán a belterületi közutak hoszsza 27 km, a járdák hosz-
sza pedig több mint 40 km. Ezek között vannak olyan szakaszok,
ahol egyáltalán nincs járda, de sok helyen szükséges lenne a régi,
elöregedett járdaszakaszok javítása, felújítása is. Az önkormány-
zat évente a költségvetése terhére felújít járdaszakaszokat, vala-

mint új járdákat is készít, kiegészítve esetleges pályázati lehetõsé-
gekkel, de ezek még meszsze nem érik el a lakosság által kívánta-
kat. Legutóbbi térkövezés a mûvelõdési ház elõtt történt és most
az óvoda bejáratánál dolgoznak. Tervezik még a városháza udva-
rán és a Malom utcán is. Emellett igyekeznek folyamatosan kar-
bantartani a belterületi utakat, az utak melletti területeket:
padkázás, gyomirtás, fûnyírás, kaszálás, belógó ágak eltávolítása,
cserjétlenítési munkálatok megvalósításával.
A település több utcájának árok rendszere a nagyobb esõzések
után hosszú ideig vízzel telített. A csapadékvíz elfolyásához szük-
séges az árkokat, átereszeket, és a hídgyûrûket kitisztítani, ami
iszaptalanításból, kaszálásból, hulladék eltávolításból áll. Malom
utcai (nagy vízelvezetõk), Gyár utcai, Zátony téri, Beszédes F. ut-
cai, Temetõ dûlõ, Szent Péter szõlõhegyi, Várkert utcai vízelveze-
tõk tisztítását évente többször is el kell végezni szükség szerint.
Amint a múlt hónapban is írtam, Simontornyán rendszeresen ta-
lálunk illegális hulladéklerakó helyeket, fõként a településre be-
vezetõ utak mellett. A négy útszakasz mellett, amelyen keresztül
Simontornya megközelíthetõ, és a mellékutak mentén rendszere-
sen kell gyûjteni a hulladékot, de a település közterületein is a
közfoglalkoztatásban dolgozók szedik a szemetet, ürítik az utcai
szeméttárolókat.
Ezenkívül a közmunkások azok, akik összetakarítják a mások ál-
tal eldobált szemetet a temetõben, mert sajnos nagyon sokan van-
nak, akik nem tudnak a szeméttárolóig elvinni egy mécsest vagy
épp egy elszáradt koszorút! Azt viszont elvárják, hogy a temetõ
tiszta és rendezett legyen. Tegyünk érte! Közösen!

HELYI SAJÁTOSSÁGOK PROGRAM
9 fõvel

Az idei program sokrétû, több elemre kiterjedõ fejlesztéseket és
beruházásokat tartalmaz, többek között egy 100 %-ban önkor-
mányzati tulajdonú épület felújítását is magában foglalja.
A közmunkások fûtéskorszerûsítést, nyílászárócserét, festési
munkálatokat végeznek a városüzemeltetési kft. szakembereinek
szakmai felügyelete mellett.
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A felújított épület alkalmas lesz
rá, hogy a közfoglalkoztatottak
feladatai ellátása errõl a helyrõl
történjen, illetve a közfoglalkoz-
tatásban érintettek használják a
szociális helyiségeket, ott meg-
beszélések, munkafolyamatok
irányítása, szervezése bonyolód-
jon le.

A helyi sajátosságok program keretében folytatják a térköveket
gyártását, most napi 300 darabot. Ezek elõállítási költsége ol-
csóbb, mint a kereskedelmi ár. Most, hogy láttam a térkõgyártás
folyamatát, másként tekintek a felújított járdaszakaszokra, sok-
kal értékesebbnek tartom.
A vállalásuk szerint 50 000 db térkõvel 1100 m2 járdát tudnak le-
burkolni, felújítani. A rendszeres munkához kialakításra került
mûhelyben egész évben lehet dolgozni és tudják gyártani a
térköveket.
A program során terveznek még 10 db fa ajtót is legyártatni a Szé-
kelyi úton található régi löszpincék lezárásához. Az út mellett ta-
lálható pincék sajnos folyamatosan megtelnek illegálisan oda-
szállított szeméttel.

Remélem, írásommal sikerült megváltoztatni a szemléletet, mi-
szerint „a közmunkások nem csinálnak semmit”. Most saját sze-
memmel meggyõzõdhettem róla, milyen sokirányú tevékenysé-
get végeznek. A havonta kapott minimális összegért igen kemé-
nyen dolgoznak. A programokban vállalt feladatokon túl, gyak-
ran olyan tevékenységeket is meg kell oldaniuk, amire nehezen
találnánk embert a városban. Véleményalkotáskor legyen irány-
adó, hogy milyen sok hasznot hajtanak a településnek! Vegyük
észre, mi szépül, mi fejlõdik, és ne arra figyeljünk, mi hiányzik!
Tanácsainkkal segítsük, elismerõ szavakkal buzdítsuk õket! Be-
csüljük meg egy kicsit jobban a közmunkásokat!

G.H.H.

A JOGÁSZ VÁLASZOL
Olvasónk a nagykorú gyermek tartásával kapcsolatosan tett fel kérdést a szerkesztõnek. Korábbi
házasságából született gyermeke nagykorúvá vált, jelenleg nappali tagozatos hallgatója egy fel-
sõoktatási intézménynek és a tanulmányai mellett dolgozik is. A nagykorú gyermek a vizsgáit azon-
ban rendre elhalasztja arra hivatkozva, hogy a munkája mellett nincs ideje tanulni. Így azonban a
felsõoktatási tanulmányai jelentõsen elhúzódhatnak. Olvasónk kérdése az volt, hogy a gyermek
nagykorúvá válásával hogyan alakul a tartásdíj fizetési kötelezettsége, különösen amiatt, hogy
további két kiskorú gyermek tartásáról is gondoskodnia kell.

A nagykorú gyermekek tartá-
sával kapcsolatosan több tévhit
is él a köztudatban, ezért indo-
kolt ezt a kérdést körüljárni.
Míg a szülõ a kiskorú gyerme-
két a saját tartásának a rovásá-
ra is köteles eltartani, a nagy-
korú gyermeknél ez a szabály
már nem él.
A továbbtanuló nagykorú,
munkaképes gyermek akkor
jogosult tartásra, ha szükséges
tanulmányai indokolt idõn be-
lüli folytatásához arra rászorul.
Önmagában az, hogy a gyer-
mek a tanulmányai mellett dol-
gozik, nem szünteti meg a szülõ
tartási kötelezettségét, de vizs-

gálni kell azt, hogy a gyermek
rászorul-e a tartásra, vagy
van-e más kiskorú gyermek,
akinek a tartását veszélyeztet-
né, illetve hogy egyéb, tartást
kizáró ok fennáll-e.
A szülõ mentesülhet ugyanis a
nagykorú gyermek tartásának
kötelezettsége alól, ha a gyer-
mek a tartásra érdemtelen (pl.
ha a tartásra kötelezettel kellõ
indok nélkül nem tart kapcso-
latot), vagy a gyermek a tanul-
mányi és vizsgakötelezettségé-
nek rendszeresen, önhibájából
nem tesz eleget.
A nagykorú gyermek kötele-
zettsége, hogy a továbbtanulási

szándékáról késedelem nélkül
tájékoztassa a szülõt, aki így
tervezhet azzal, hogy elõrelát-
hatólag mennyi ideig kell még
gondoskodnia a gyermek tartá-
sáról. Lényeges, hogy a hatá-
lyos szabályok értelmében a
huszonötödik életévét betöl-
tött, továbbtanuló gyermek
tartására a szülõ csak rendkívül
indokolt esetben kötelezhetõ.
A továbbtanuló nagykorú gyer-
mek tartásdíjának mértékének
meghatározásánál a nagykorú
gyermek indokolt szükséglete-
it, saját jövedelmét, vagyoni
helyzetét, a tanulmányai foly-
tatásához jogszabály által biz-

tosított kedvezményeket, tá-
mogatásokat és a szülõk teher-
bíró képességét is figyelembe
kell venni.
Olvasóink levelét dr. Acker-
mann Zsuzsanna jogász a si-
montornyaihirek@gmail.com
e-mail-címre várja.
Jelen cikk kizárólag tájékozta-
tó jellegû és nem minõsül jogi
tanácsadásnak, nem használ-
ható fel jogi tanács vagy véle-
mény helyettesítéseként.

Dr. Ackermann Zsuzsanna
jogász
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Trianoni megemlékezés a várudvaron
Közös gyertyagyújtással emlékeztünk a Trianon 100. évfordulójára. Ezzel az ese-
ménnyel csatlakoztunk az Összetartozásunk tüze elnevezésû kezdeményezéshez, mely-
hez bármely magyarlakta település kapcsolódhatott.
A várudvaron megjelentek megtekinthették a Krammer Ferenc kórus által készített
megemlékezõ videót. Az irodalmi-zenei összeállítás mindenkit mélyen megérintett. A fe-
szült csendet követõen együtt énekeltük el a Himnuszt.
A trianoni évforduló alkalmával a polgármester úr a következõ levelet küldte testvérvá-
rosunknak:

Tóth Sándor polgármester úr részére
Nyárádszereda
Tisztelt polgármester úr, tanácstagok, kedves
szeredai magyar testvéreink!
100 évvel ezelõtt olyan igazságtalanság érte
az országunkat, a magyar nemzetet, ami élõ
fájdalommal hasít mindannyiunk lelkébe
ma is. Nincs logikus magyarázat az okokra,
nincs és nem is volt legális törvény az elfo-
gadtatásra, mégis a világ hallgatása mellett
végrehajtották a kegyetlen ítéletet rajtunk. Az
ország harmadára csökkent és ezzel a megél-
hetése is veszélybe került. Csapást mértek
életünk minden területére. A mezõgazdasá-
gunk, iparunk, közlekedésünk megbénult,
földrajzi, etnikai egységünk megbomlott és
számtalan magyar testvérünket kényszerítet-
ték arra, hogy idegen országban éljen. Ne-
künk, az anyaországban élõknek a megma-
radásért, a talpra állásért, a csonka ország
életképességének megtartásáért kellett küz-
denünk, de folyamatos aggódással néztük a
kívül rekedt testvéreinket, Önöket, akiknek a
magyarságuk megtartásáért is komoly küz-
delmet kellett folytatniuk, akiknek még az
anyanyelv használata sem volt mindig egy-

szerû. A tehetetlenség dühe, az együttérzés, a
segíteni akarás mozgatott bennünket, és az a
tisztelet, amit a Felvidéken, az Õrségben, a
Délvidéken, Erdélyben és minden határon
kívül rekedt magyar testvérünkre nézve érez-
tünk.
Tudjuk, hogy a szülõföld szeretete, a magyar-
ság megõrzése, a nyelv és kultúra ápolása ne-
héz feladat. Küzdelmeinkben azonban nem
szabad, hogy az országhatár elválasszon
bennünket, mert mi mind összetartozunk.
Közös a nyelvünk, megértjük egymást, ha-
sonlóak a szokásaink, van közös múltunk és
szeretnénk, ha ez folytatódna, lenne közös
jövõnk is. Nyárádszereda és Simontornya
testvértelepülési kapcsolata is talán ezért
olyan fontos számunkra. A találkozásaink, a
közös programjaink, az együttmûködéseink
közelebb hoztak egymáshoz bennünket, sze-
mélyes kapcsolatok alakultak ki a két város
lakói között, kórusaink rendszeresen talál-
koznak egymással.
Kapcsolatunk és minden hasonló testvér-
kapcsolat egy-egy szálat jelent, mellyel a
csonka ország és a leszakított részek összeka-
paszkodhatnak, és bár begyógyítani nem

tudják a sebeket, de talán enyhíthetik azokat.
Mély hálával tartozunk Önöknek azért, hogy
az anyaországból kiragadott nemzettest tag-
jaiként megõrizték magyarságukat, ápolták
és építették nyelvünket, hagyományainkat,
kultúránkat. Számomra Erdély mindig a ha-
za része volt és az is marad. Tamási Árontól
tudom, hogy miért vagyunk a világban. Az én
lelkem mindig tudta, hogy Erdélyben otthon
vagyok.
Megválasztásom óta készültem a találkozás-
ra. Sok emberi kapcsolat, barátság, közös él-
mény kapcsol össze Szeredával. Úgy tûnt
méltó alkalom lesz az elsõ, polgármesteri ta-
lálkozásunkra Simontornya Város 25. szüle-
tésnapja, ahova mindenképpen számítot-
tunk a nyárádszeredai delegáció jelenlétére.
Sajnos az élet felülírta terveinket. A járvány
miatt a múlt héten a képviselõ-testület meg-
hozta döntését, az idei évben nem tudja mél-
tóképpen megrendezni ezt a kiemelkedõ ese-
ményt. Sajnálom azt is, hogy most nem tu-
dunk találkozni, nem tudjuk megosztani az
ünnepünket. Bízom benne, hogy mihama-
rabb pótolni tudjuk ezeket a pillanatokat.
Városunk nevében üdvözlöm a nyárádszere-
dai önkormányzat vezetõit, dolgozóit és a vá-
ros minden lakóját. Szeretettel gondolunk
minden magyar testvérünkre. Isten áldja
meg mindannyijukat!
A mielõbbi találkozás reményében!

Simontornya, 2020. június 5.

Tisztelettel: Torma József
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A trianoni diákat készítette Horváth Gyula 8. osztályos tanuló
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Búcsúzunk
Simontornya

elhunyt
lakosaitól

Nagy Józseftõl,
Szaksz Ferencnétõl,
Horváth Ferenctõl

Naplemente

„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 Polgármes-
teri Hivatal nyilvántartása alapján
készült.)

Tisztelt Simontornyai Lakosok!
Június 15-étõl a miniszteri rendelet szerint feloldják a háziorvosi, illetve a szakorvosi
rendelõkben az egészségügyi ellátási idõkorlátozásokat. A háziorvosi, illetve szakren-
delõkbe is továbbra is telefonos elõjegyzés után lehet megjelenni, a zsúfoltság elkerü-
lése érdekében. Kérem, hogy ezt továbbra is tartsák be maguk, illetve embertársaik
érdekében. A maszk használata a rendelõkben továbbra is kötelezõ.

Dr. Mihócs Zsolt
FONTOS KÖZLEMÉNY

A vészhelyzet lejárta után a gyógyszertárakban megszûnik a lehetõsége annak, hogy a
beteg TAJ-száma, plusz a kiváltó személy azonosító okirata, pl. személyi igazolványa
bemutatása után kiválthassuk más személy gyógyszereit.
Módjai ezután: Papír alapú felírási igazoláson (recept formátum).

MEGHATALMAZÁS

Érdemes idõben ezt a meghatalmazást elintézni, mert az adott idõponttól a gyógy-
szertárakban a meghatalmazás hiányában csak papír alapú recept ellenében válthat-
ják ki hozzátartozójuk, ismerõseik számára a gyógyszereket!
A meghatalmazást az ügyfélkapun, vagy a kormányablakban személyesen lehet csak
elintézni. A gyógyszertárakban NEM!
A vonatkozó rendelkezés elérhetõsége:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/meghatalmazasok-az-eeszt-ben

Pályázati feltételek
Csak olyan fotóval lehet pályázni, amely Simontornya bel- vagy külterületén (szõlõhe-
gyén, Székelyi út) készült 2020-ban, amely bemutatja Simontornya jelenét és múltját,
történetét, hétköznapjait.
A pályázat nyitott, életkortól, foglalkozástól és lakóhelytõl függetlenül bárki pályáz-
hat más pályázaton nem szerepeltetett képekkel.
A pályázatot a Simontornya Múltjáért Alapítvány által felkért szakmai zsûri bírálja el.
A pályázó 5 db, egyenként 5 Mb-nál kisebb, 300 dpi felbontású, színes vagy fekete-fe-
hér fotóval pályázhat, amelyet jpg formátumban juttat el a stmalapitvany@gmail.com
címre, teljes nevének és érvényes elérhetõségének – e-mail-cím vagy telefonszám –
megadásával. Az adatok a pályázat lezárulta után azonnal törlésre kerülnek.
A képfájlokat fájlnévbe foglaltan kérjük: választott téma_vezetékkeresztnév_kép
címe_ készítés dátuma_sorszám

A pályázat beküldésével a pályázó hozzájárul, hogy képeit a Simontornya Múltjáért
Alapítvány és a város közösségi oldalain névvel közzétegyük.
A pályázati munkák beérkezési határideje: 2020. július 12. 24.00 óra.



2020. június ÉRTÉKEINK 11

ÉRTÉKEINK – SZOBROK
A Simontornyai Értéktár Bi-
zottság nyilvántartásában sze-
repelnek a köztéri szobrok is.
Ezek közül három Kelemen
Kristóf szobrászmûvész alko-
tása, aki Jakab Károly festõmû-
vésszel közösen szerepelt kiál-
lításokon, így 1981-ben Simon-
tornyán a várban is. Kelemen
Kristóf személyes barátsága ré-
vén többször is járt Simontor-
nyán, megkedvelte a telepü-
lést, ebbõl adódóan õt kérték
fel a köztéri szobrok elkészíté-
sére.
1988-ban állították és avatták
fel Petõfi bronzportréját, azóta
minden március 15-i mûsor
után az ünneplõ tömeg fák-
lyákkal vonul a szoborhoz tisz-
telegni a szabadságharc költõje
elõtt.
1989-ben készült el Egressy
Béni bronz mellszobra, amit
csak 1998. március 15-én avat-
tak fel. Azóta minden évben
október elsején, a zene világ-
napjáról e szobornál emlékez-
nek meg iskolánk diákjai.
A szintén bronzból készült
Szent István-portrét 2001-ben
készítette és ajándékozta a vá-
rosnak Kelemen Kristóf, ava-
tása 2001. augusztus 20-án tör-
tént, azóta minden évben ko-

szorúzással emlékezünk meg
az ünneprõl.
Ne higgyük, hogy ezekkel a
szobrokkal csak Simontornyán
találkozhatunk.
Ha Sárospatakon járunk, ke-
ressük meg a Petõfi Sándor 1.
szám alatt található kõbõl fara-
gott mellszobrot. Kelemen
Kristóf alkotása 1975-tõl áll
ezen a helyen, és tagadhatatla-
nul hasonlít a simontornyai Pe-
tõfi-szoborra. Ha átsétálunk az
iskolakertbe, a Sárospataki
Kollégium egykori diákjainak

szobrai között Egressy Béni
mellszobrára is rálelhetünk.
Kelemen Kristóf 1989-ben ké-
szült alkotása a zeneszerzõ 175.
születésnapjára került itt elhe-
lyezésre. A hasonlóság nagyon
szembetûnõ, a szobor talapza-
tán itt is láthatjuk a szózat le-
kottázott sorait.
A Csongrád megyei Sándorfal-
ván is találhatunk ismerõs
szobrot. 2000-ben a Milleniumi
ünnepség keretében leplezték
le Szent István bronzból ké-
szült portréját, amit szintén
Kelemen Kristóf alkotott. Tel-
jesen egyezik a simontornyai
változattal.

A képzõmûvészet tanszakosok
ismét jeleskedtek

A Mécs László Gyermekjóléti Alapítvány környezetvédelmi
rajzpályázatot hirdetett, melyen Balassa Patrik Norman 8. osz-
tályos tanuló harmadik helyezett lett alkotásával.
A Tamási Mûvelõdési Központ elsõ online kiállítását és rajz-
pályázatát „Színpompás tavasz” címmel rendezte a közelmúlt-
ban, amelyre rekordszámú alkotás érkezett.
4. osztályosok korcsoportjában: Laczkó Blanka I. helyezést, 8.
osztályos korcsoportban: Balassa Patrik Norman III. helyezést
ért el és a közönségdíjat is megnyerte.
Szívbõl gratulálunk az alkotó gyerekeknek!

G.H.H.

Májusban születés, illetve házasságkötés nem volt.

SimontornyaSimontornya

SimontornyaSimontornya

SimontornyaSimontornya

SárospatakSárospatak

SándorfalvaSándorfalva

SárospatakSárospatak
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ÉLEDEZIK A SPORTÉLET
A járványhelyzet csillapodtával a
sportélet lassan, de biztosan vissza-
tér a régi kerékvágásba. Az elmúlt
idõszakban otthoni környezetben
készültek sportolóink, de ez a mun-
ka nyilván intenzitásában elmaradt
a csapatedzésekétõl, ezért fokoza-
tos terhelésre van szükség. Mond-
hatjuk, minden visszatér a régi ke-
rékvágásba, csak a mérkõzések hiá-
nyoznak, a korosztályos kézilabda-
bajnokság tavaszi fordulóit már
nem rendezik meg. Azt, hogy mikor
fog kezdõdni a 2020–2021-es baj-
nokság, nem lehet tudni pontosan,
mert errõl még nem született dön-
tés.
Kézilabdás csapataink az U12 és az
U15 a fokozatos edzések mellett
már három sikeres edzõmérkõzé-
sen is részt vettek: Kalocsán, Si-
montornyán Székesfehérvár ellen
és Nagykanizsán. Sajnos a csapat
létszáma megcsappant, mivel a
nyolcadik évfolyamon végzõ tanu-
lók az õszi szezont már nem a Si-
montornyai KK csapatában töltik.
A díjugrató szakágban eredménye-
sen szerepeltek simontornyai lova-
saink. Az idei elsõ versenyükön vettek részt Balatonvilágoson, ahonnan mindhárman serleggel térhettek haza.
100 cm-es nyitott versenyszámban Géringer Szabolcs – Csábító nevû lovával II. helyezést ért el. 105 cm-es nyitott versenyszámban
Zsoldos Attila – T.T. Pandorával I. helyezett, Horváth István – Qvatroval II. helyezett lett. Mindketten a Simontornyai TC versenyzõi.
Június 13-án Zomba újra cross motoroktól volt hangos. A Dél-MX kupasorozat negyedik fordulóját rendezték meg 14 kategóriában
145 indulóval. Géringer Ádám simontornyai versenyzõ, megküzdve a meleggel és a versenytársakkal, Haladó MX1 kategóriában a do-
bogó harmadik fokára állhatott fel.

G.H.H.


