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Kedves Simontornyaiak!
Az emberek fejében a kará-

csonyhoz általában idilli fényes ké-
pek, negédes dallamok, érzelgõs
szövegek kapcsolódnak. Ehhez
még hozzájárul a fogyasztói társada-
lom a harsány árukínálatával, a már
jóval advent kezdete elõtt megindu-
ló ünnepvárással. Giccsbe hajló csil-
logás, fények, ajándékok, karácso-
nyi zenék az áruházakban, az utcá-
kon. Mire a tényleges ünnephez
érünk, már szinte megszokjuk, nem
tudjuk fokozni. Nem feltöltõdést, in-
kább kiüresedést okoz. Az ünnep-
váráshoz persze hozzátartozik a kör-
nyezetünk ünnepélyessé tétele. Et-
tõl lesz különlegessé ez az idõszak.
Munkatársaimmal és segítõimmel
mi is igyekeztünk Simontornyát
széppé varázsolni, ünnepi díszbe öl-
töztetni, hogy az embereknek le-
gyen kedvük kimozdulni, teljék örö-
mük a városi sétákban, érezzék sa-
játjuknak ezt a várost.

A külsõ csillogás mellett magunkban is rendet kell tennünk, megteremteni az ünnep le-
hetõségét. A szépséget csukott szemmel is meg kell éreznünk. A belsõnkkel. A fények az
ember lelkében is kigyulladnak, és ez az igazi karácsony. Mondják, a szeretet ünnepe. A
szeretet, ami nem a szimpátia alapján vagy az érdekek mentén létrejövõ érzéseket jelenti,
nem a csöpögõ hízelgésrõl szól, hanem az együttérzésrõl, elfogadásról, mások támogatá-
sáról, önzetlen segítésérõl, az örömszerzésrõl. Arról, hogy a másság ellenére is meglássuk
a másikban az embert. Hogy elsõsorban ne a magunk élvezetét tartsuk szem elõtt, hanem
a mások örömét. És ne higgye senki, hogy csak a drága ajándék jelenthet örömöt! A leg-
több, amit adhatunk, ha magunkat adjuk át. Az idõnket, a figyelmünket, a törõdésünket.
Én polgármesterként megtapasztaltam, hogy Simontornyán is mûködik ilyen szeretet, sok
ember adta magát a városért, a másoknak való örömszerzésért. És nem csak az advent
idején. Jó érezni, hogy a városban egyre több az összetartás, hogy mûködnek kisebb-na-
gyobb közösségek, és ahogy minden szál gyertya meggyújtásával egyre világosabb lesz,
ugyanúgy növekedik minden apró jó szándékkal az összetartó szeretet.

Karácsonykor szokás, hogy a házigazda egy darab almát annyi szeletbe vág, ahányan az
ünnepi asztal mellett ülnek. E szeletke alma jelképezi az együvé tartozást, és ha bárki el-
vándorol, a családhoz visszataláljon.

Én most jelképesen kínálom minden itt élõnek a karácsonyi almaszeletet, hogy érez-
hesse mindenki, hogy tartozik valahová, egy nagy családhoz, ahol számon tartják, gondol-
nak rá, és ha az élet elsodorná innét, van hová visszatérnie.

Áldott, békés karácsonyt!
Torma József

Kristófné Vidók Margit:

Mese a négy
gyertyáról

Négy gyertyaszál a koszorún,
sóhajt az elsõ szomorún,
a Béke lennék a földön,
de a lángom csak füstölög,
nem õriznek az emberek,
elalszok – már csak reszketek,
tündöklésem is megkopott,
a gyûlölet eltaposott.

A második gyertya is szól,
keserû a csalódástól,
én a Hit vagyok – nem kellek,
nem értenek, csak a szentek,
felesleges, mondják többen,
ezért inkább elüldöznek,
tovább égnem nincs is miért,
lobban a láng – kanóc kiég.

Búsul a harmadik gyertya,
érzi, a levegõ megfagy,
hiába õ a Szeretet,
az emberek csak nevetnek,
pedig nagy szükség lenne rám,
a boldogságot adnám,
kihuny a láng, elhagy erõm,
nincs semmi, mi melengetõ.

Negyedik gyertya tündököl,
fénye mindenkit elbûvöl,
a Remény vagyok, ki még él,
nélkülem bizony elvesznél,
de most életre kelthetek,
Békét, Hitet, Szeretetet,
és leszáll a sötét földre,
az ünnep csöndes öröme.

Forrás: www.poet.hu magyar versek
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A 2021. november 29-i képviselõ-testületi ülés fontosabb hoz-
zászólásai és döntései:
Torma József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, el-
mondta, hogy az ülésrõl tévéfelvétel készül.

1. Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott
fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl

Jelentés a lejárt határidejû önkormányzati határozatok
végrehajtásáról

Torma József polgármester: Az elsõ rész a polgármesteri tájékoz-
tató, ez a helyi újságban is meg fog jelenni. A második részben
vannak a lejárt határidejû határozatokkal kapcsolatos javaslatok.
Itt a 100. határozat, a városközpont kialakításához tervezõk felké-
résérõl szólt. Késõbb a TOP Plusz pályázatokban konkrét fejlesz-
tési irányokat jelöltek meg. Emiatt változik a tervezendõ feladat.
Technikailag egyszerûbb a régi határozatot visszavonni, és új
döntést hozni, ezért ezt javasolta.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
polgármesteri tájékoztatót és lejárt határidejû KT határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, a még végre nem
hajtott határozatok határidejét 2021. december 31-ére módo-
sította. A 100/2021. (IX. 6.) számú határozatát visszavonta.

2. Beszámoló a helyi adózás rendjérõl

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Az adóigazgatás
speciális helyzetû: a szabályokat helyben a képviselõ-testület ha-
tározza meg, rendelet formájában. De az adók beszedése jegyzõi
hatáskörbe tartozik. Ezért évente a jegyzõ kötelezõen beszámol a
testületnek. A simontornyai polgármesteri hivatalban jelenleg
egy fõ adóügyintézõ dolgozik. Õ és a közgazdasági osztályvezetõ
dolgozta ki ezt a beszámolót. Az elsõ rész részletesen, adónemen-
ként elemzi a helyzetet, a második részben ellenõrzési adatok,
adóigazolásokról szóló adatok találhatók.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Bizottsági ülésen
szó volt az építményadót fizetõk körének felülvizsgálatáról. Meg-
kérdezi, hogy hogy áll ez az ügy. Elhangzott, hogy vannak olyan
adózók, akik 2015 óta semmit sem fizettek még.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: 80 %-ban kész az
anyag. A bõrgyár területén vannak problémák, egy-egy területre
8-10 cég is be van jelentve, ezek után még „nyomoznak”.
Kojnok Róbert képviselõ: Látja az anyagban, hogy 11 millió forint
bevételt terveztek, eddig már 12 millió befolyt.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Igen, sok adóhátralé-
kot sikerült behajtani már.
Tóth István képviselõ: Látja, hogy 52 fõt szólítottak fel kommu-
nális adó miatt. Hány százalékuk reagált?
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Fejbõl nem tud pon-
tos százalékot mondani, de sokan. A többség részletfizetést kért,
és kapott.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
városban kb. 1000 fõ fizet kommunális adót, ennek összege évek
óta változatlan, 7000 forint.
Torma József polgármester: A helyi adóbevétel fontos tétel a vá-
ros költségvetésében. Erre az évre 103 millió forint bevétel ter-
veztek összesen belõle, eddig már 128 millió forint befolyt. Ebben
fontos szerepe van a hivatal dolgozóinak, köszöni a jegyzõ
asszonynak és a kollégáknak a segítséget. Ez a testület egyszer
hajtott végre módosítást a fizetendõ adókban, az is csökkentés
volt az építményadónál. Sok ember nem fizette a kommunális
adót, sok cég a helyi adókat. A vállalkozásoknak volt 30 millió fo-
rint tartozása. Ebbõl 15 milliót sikerült már behajtani, és a fenn-
maradó rész is várható még. Az építményadó maximális összegét
a Pénzügyminisztérium határozta meg, 1951 forint négyzetméte-
renként. Simontornyán ez 170 forint. A kommunális adó maxi-
mum 30 ezer forint lehet évente, ez Simontornyán 7000 forint. Az

iparûzési adó maximuma 2%, itt 1,9% -ot határoztak meg, de a
veszélyhelyzet miatt ezt 1%-ra csökkentették. A különbözetet, 22
millió forintot az állam már átutalta. A bevételekbõl utat
építettek. Idén 28 millió forint értékben aszfaltoztak, kátyúztak.
Kéri a hivatalt, hogy így folytassák az adóbeszedést.
Simontornya város képviselõ-testülete megtárgyalta az adózta-
tás rendjérõl szóló 2021. évi jegyzõi beszámolót, és azt elfogadta.

3. Javaslat a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának
önkormányzati támogatásáról (zárt ülés)

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a fiatal
házasok elsõ lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról
szóló 13/2003. (X. 15.) számú rendeletében foglaltak szerint el-
járva a kérelmezõk elsõ lakáshoz jutás iránti kérelmét megtár-
gyalta, és tekintve, hogy a kérelembe foglaltak a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelnek, a kérelemnek helyt ad. A támogatás
összegét a 13/2003. (X. 15.) számú önkormányzati rendelet 3. §
(3) bekezdés alapján 458.000 Ft, azaz négyszázötvennyolc-ezer
forint összegben állapította meg.

4. Javaslat a „Simontornya vízrendezése – Sió torkolati
átemelõ építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyo-

lítójának kiválasztására

Torma József polgármester: A László király utca végén lesz egy
átemelõ. A közbeszerzési eljárás lebonyolítójáról kell most dön-
teni. A vízjogi engedély még nem érkezett meg, reméli, hamaro-
san megérkezik. A pályázat elsõ mérföldkövének határideje hol-
nap lejár, ahhoz kellene az engedély. Az eljárást már másodszor
bonyolítják, most két ajánlat érkezett. A Közbesz Auditor Kft.-é
2,5 millió forint, a PLP Consult Kft.-é bruttó 762 ezer forint.
Körtés István a Pénzügyi: és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztést, a PLP Consult
Kft.-t bízzák meg a munkával.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megvizsgálta a „Simontornya vízrendezése – Sió torkolati
átemelõ építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítójának
kiválasztására kiírt felhívásra beérkezett ajánlatok tartalmát,
megállapította, hogy a lebonyolított eredményes eljárás alapján
a nyertes ajánlattevõ a PLP CONSULT Közbeszerzési és Tanács-
adó Kft. (7030 Paks, Kereszt utca 15.). Megbízta Simontornya
város polgármesterét, hogy a nyertes ajánlattevõvel kösse meg a
szerzõdést, és képviselje Simontornya Város Önkormányzatát az
eljárással kapcsolatos ügyekben.

5. Javaslat Simontornya Város Önkormányzatának
2022. évi belsõ ellenõrzési tervére

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Az önkormányzat
mûködésének stabilitását külsõ és belsõ kontroll segíti. A belsõ el-
lenõrzést egy független szakértõ végzi. A õ tevékenységéhez szük-
séges tervet készíteni, elfogadni. Ebben jövõre a pénzkezelés sza-
bályzatait és a belsõ szabályozó rendszert javasoljuk ellenõrizni.
Ebbe beletartozik az összes intézmény: a polgármesteri hivatal, a
konyha, a vár, a könyvtár, az óvoda, az idõsek otthona, a közfog-
lalkoztatás ellenõrzése is.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a tervet. A terv nagyon részletes,
és elõzetes megbeszélést is folytattak a belsõ ellenõrrel. Úgy lát-
ják, azért dolgozik, hogy minden a helyére kerüljön.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A belsõ ellenõrzés
régóta kötelezõ, de a korábbiakkal ellentétben úgy látja, hogy
most gyakorlati haszna van a munkájának.
Tóth István képviselõ: Ezt régen a DÁM társulásban végezték.
Torma József polgármester: Igen, akkor 760 ezer forintot fizettek
évente, és volt 300 ezer forint tagdíj is. Tavaly kiléptek a társulás-
ból, január óta önállóan látják el ezt a feladatot. A tagdíjat így
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megspórolták. Látják, hogy az intézményekben jelentõs kész-
pénzforgalom van, ezért választották ezt a témát.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jó-
váhagyta Simontornya Város Önkormányzatának 2021. évi belsõ
ellenõrzési tervét.

6. Tájékoztató a TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00003
kódszámú Szociális alapszolgáltatás fejlesztése

Simontornyán projekt eszközbeszerzésérõl
és javaslat a szükséges önerõ meghatározásáról

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Többször is tárgyal-
tak errõl, most szükség van a korábbi, 52. számú határozat módo-
sítására. Abban határozták meg a szükséges önerõt, ez most
emelkedik.
Torma József polgármester: A pályázatot még a korábbi önkor-
mányzat adta be elõször. nyertek 123,5 millió forint támogatást,
ebbõl 4,5 millió forintot el is számoltak a költségeikre. A jelenlegi
önkormányzat újratervezte a beruházást. 98 millió forint van épít-
kezésre, de a szerzõdéses ár 109 millió forint. Van 6 millió forint
tartalék, és volt 5 millió forintnyi fedezetlenség, azt vállalták ko-
rábban önerõként. Múlt hónapban jött a pótmunka-igény: az új
épület terve nem volt megfelelõ, még 5,4 millió forinttal többre
van szükség. Ezt a többletmunka-igényt is elfogadta a testület. És
van még támogatás eszközbeszerzésre is. Ebbõl tavaly megvásá-
roltak egy autót, most bútorokat, elektronikai berendezéseket
vettek. Erre bruttó 2,9 millió forint volt a pályázatban. Internetes
beszerzés volt, de 4,5 millió forint lett a végösszeg. 1,6 millió forint
a különbözet. Vagyis összesen 12,1 millió forint önerõt kell bizto-
sítani. Az államkincstárnál ráemelést tudnak majd kérni, ha sike-
rül, akkor nem a város költségvetését terheli ez a teljes összeg, de
addig is, kéri, hogy fogadják el a megemelt önerõrõl az elõterjesz-
tést. Az eszközbeszerzésben sok tétel van, 20 ezer forintostól 1,8
milliósig. Egyben és szétbontva is hiába kértünk árajánlatot, nem
érkezett. Végül a kincstár jóváhagyásával internetrõl szereztük
be az eszközöket. A határozatba beépítjük az 1,8 milliós tételt is.
A bútoroknak speciális terhelést kell kibírniuk, ezért viszonylag
drágák, de nem lett volna jó olyat venni, ami fél év alatt tönkre-
megy. Az étkezõbútorok már a menzán bizonyítottak, esztétiku-
sak, higiénikusak.
Kojnok Róbert képviselõ: Ezt a beruházást végig kell csinálni. Ke-
rül, amibe kerül, mert már rengeteg munka és pénz benne van.
Torma József polgármester: Rossz adottságú területen kell épít-
kezni, nagy a szintkülönbség, speciális alapozás kell. A technikai
eszközöknél egy hõszivattyú kellene, de tavaszig nem várható,
chiphiány van. Összegezve: a korábban vállalt önerõ 5 millió fo-
rint, pótmunka összege 5,4 millió forint, a beszerzés igénye 1,66
millió forint.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
52/2021. (V. 31.) polgármesteri határozatot az alábbiak szerint
módosította:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
TOP-4.2.1 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” tárgyú pá-
lyázat megvalósításához szükséges 12.020.713 Ft, azaz tizenket-
tõ-millió-húsz-ezer-hétszáztizenhárom forint önerõt a költség-
vetése terhére biztosítja. A TOP-4.2.1 „Szociális alapszolgáltatá-
sok fejlesztése” tárgyú pályázat eszközbeszerzését az elõterjesz-
tésben foglaltak szerint utólagosan jóváhagyta.

7. Javaslat Simontornya város
2022. évi rendezvénytervére

Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A bi-
zottság elfogadásra javasolja az elõterjesztést azzal a kiegészítés-
sel, hogy a pedagógusnap is kerüljön bele a tervbe.
Kojnok Róbert képviselõ: Javasolja, hogy a tûzoltóság átadását is
tervezzék be. Egyeztetett a marpingeniekkel, a március 19-i hét-
vége jó lenne nekik is.
Torma József polgármester: Azt javasolja, hogy barnamezõs be-
ruházás átadása néven kerüljön a tervbe. A pedagógusnapot bele
lehet tenni, de akkor az összes többi napot is. Köztisztviselõk, szo-
ciális munkások, egészségügyi dolgozók napját is. Hiányolja a

tervbõl az idõsek világnapját. Megkérdezi, hogy a Fried-napokat
szerepeltetni szokták-e korábban.
Csõsz László képviselõ: Az a mûvelõdési ház rendezvénye, nem
városi.
Tóth István képviselõ: A majálissal mi legyen?
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Fellapozta a régi
terveket, mindig benne voltak ezek.
Torma József polgármester elõször a módosító indítványokról
rendelt el szavazást.
1. A pedagógusnap felvételét a rendezvénytervbe 3 képviselõ tá-
mogatta 3 ellene szavazott – így az nem került feltüntetésre a terv-
ben.
2. A barnamezõs beruházás ünnepélyes átadását mind a 6 képvi-
selõ támogatta, így az bekerült a rendezvénytervbe.
3. Az idõsek világnapjának felvételét a rendezvénytervbe mind a 6
képviselõ támogatta, így az is bekerült a rendezvénytervbe.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Si-
montornya Város 2022. évi rendezvénytervét a melléklet szerint
elfogadja.

8. Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. által
2021–2035. idõszakra elkészített Gördülõ Fejlesztési

Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítására

Torma József polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy a 15
millió forint értékû, új kút fúrása bár nem valósul meg már az
idén, de a beruházás megkezdõdött, ezért nem kell törölni az idei
tervbõl.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a módosítást. A bizottsági ülésen
még a kútfúrás 2022. évre átcsoportosításáról volt szó, de akkor
most erre nincs szükség.
Torma József polgármester: Az összegeket majd menet közben át
lehet vezetni. A GFT-ben a szolgáltató által fizetendõ, évi 9 millió
forintos közmûhasználati díj összegét lehet felhasználni. A rend-
szer nagyon bürokratikus, az elfogadott tervet meg kell küldeni a
közmûhivatalba.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. által a 2021–2035. idõszakra
elkészített Gördülõ Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészé-
nek módosítását elfogadta.

9. Javaslat a Könyök utca útburkolat-építésének
elõkészítésére

Torma József polgármester: A Könyök utca jelenleg a leg-
rosszabb állapotú utca a városban. Kettõs feladata van, a közleke-
dés mellett a vízelvezetést is szolgálja az út. 510 méter hosszú be-
tonútról van szó. Az elmúlt években nagyon leromlott az állapota,
a gáz- és szennyvízbekötések is rongálták. Megterveztették a fel-
újítást. Pályázaton nyertek 38 millió forintot egy 293 méteres sza-
kasz felújítására, ez az ajánlat szerint 39,3 millió forintba kerülne.
Ezt arányosítva a teljes útszakasz 68,5 millió forintba kerülne.
Mûszakilag azt tervezik, hogy a régi betont felszedik, ledarálják,
visszarakják, és jön rá egy új burkolat. Ez 50-60 évet kibír. De a
teljes utcahosszhoz így kell 30 millió forint önerõ, és akkor még a
járda nincs benne.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
bizottság azt javasolja, hogy a teljes utcát csináltassák meg. De a
betonréteg alatt macskakõ van. Fel kellene ezt tárni, mert ez az
egész költségvetést felboríthatja.
Torma József polgármester: A tervezõ szerint a bazaltkõ megfe-
lelõ szilárdságú alépítményt jelent. De egyetért: kell egy-egy fel-
tárás az alsó és a felsõ szakaszon is. Ha az útalap elhagyható, ak-
kor 18 milliót spórolnak. De a korábbi gáz-és szennyvízberuházás
miatt az eredeti rétegrend megváltozott. A terv 3,5 méter útszé-
lességgel számol átlagosan, és 30 cm vastag betonréteggel. A fel-
tárást követõen nyilatkoztatni kell a tervezõt, hogy hány centimé-
ter betonvastagság szükséges. Lehet, hogy elég 20 centiméter is.

Folytatás a következõ oldalon.
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Kojnok Róbert képviselõ: Átnézve a tervet, több tétel is nagyon
túl van árazva. A zúzott kõ 11 ezer forintos köbméter áron szere-
pel, de ez csak 7000 forint most. A diletációs munkánál is túl sokat
számolt, és ezt a városüzemeltetés is meg tudná csinálni. A vízszi-
getelésnél 10 perces munkára 10 ezer forintot számol.
Torma József polgármester: A végleges mûszaki tartalom alapján
kell majd számolni. Jó lenne, ha márciusban el tudnák kezdeni a
munkát. A testület dönt majd a kivitelezõrõl. A járdát is fel kell
újítani. 510 méter járda 1 méter szélességben 510 négyzetméter.
A szõlõhegyen elkészült hasonló útépítésnél probléma, hogy kicsi
lett a betonteknõ, befolyik a víz a szomszédos ingatlanokra az
úrtól.
Körtés István képviselõ: A járdát térkõbõl kellene megcsinálni,
az javítható. És jelenleg az autók felmennek a járdára is, el kellene
választani az úttól.
Torma József polgármester: Sok helyen van olyan megoldás,
hogy a járda egybe van öntve az úttal. Kell egy jó mûszaki ellenõr
is majd. Laufer Imrét javasolja, dolgoztak már vele együtt, õ tény-
leg képviseli az önkormányzat érdekeit.
Csõsz László képviselõ: 3,5 méterrel számol a terv, van, ahol 5,5
méter széles ez az utca. Az út közepe a legrosszabb, lehet, hogy
elég lenne azt lebetonozni.
Torma József polgármester: A toldozgatás nem jó, a két rész nem
mozogna együtt.
Csõsz László képviselõ: Teljes szélességében sokkal drágább lesz.
A Kalános pincénél van 6 méter széles is. Megkérdezi, hogy a vá-
rosüzemeltetés nem nézte-e meg korábban az alapot.
Torma József polgármester: Lehet, hogy elég 20 centi beton. Ez
az anyag 30 cm-szer 3,5 méterrel számol. 20-szor 5,5 méter az kö-
rülbelül ugyanannyi.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Nem ta-
lálkoztak az alappal, a másik kivitelezõ cég szedte fel és vissza is
tette az anyagot.

10. Javaslat a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002
azonosítószámú, „Szárazföldön és vízen

a Sió mentén IV. ütem” címû projekt keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárásokhoz

Torma József polgármester: A Sió projekthez érkezett ez az
anyag. Kéri, hogy a képviselõk írják alá a titoktartási nyilatkozato-
kat. Délután egyeztetett a Tolna Megyei Önkormányzat képvise-
lõjével, a projekt 2 részbõl áll: az egyik a csónakház, a másik a ke-
rékpárút. A csónakház esetén az eljárás már a hiánypótlásnál tart,
decemberben várható döntés, és jövõre indulhat az építkezés. A
kerékpárút esetén még késõbb várható mindez, talán 2 hónap
múlva lesz már döntés.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárazföldön
és vízen a Sió mentén IV. ütem” címû projekt keretében lefolyta-
tandó közbeszerzési eljárásokhoz tartozó egyedi közbeszerzés
szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

11. Tájékoztató a szõlõhegyi vízrendszerek
problémáiról

Torma József polgármester: Két vízrendszer van. Az egyik a Ma-
lom utca–Szépasszonyvölgyi rendszer. Van ott egy nyomásfoko-
zó, amit a GFT-bõl 1,8 millió forintért szereztek be, a villamosí-
tással együtt 2,5 millió forint beruházás történt ott az idén. De a
DRV június óta még nem szerelte be. A hálózatok magánberuhá-
zásban épültek. A DRV szerint a rendszerben a csõkeresztmet-
szet nem éri el azt a minimális értéket, amit el tudnának fogadni
hivatalosan. Látta a terveket, azon 90-es átmérõjû, 10 Bar-os csö-
vek szerepelnek. A másik rendszer a Derékhegyen épült, ott csak
63-as KPE csövek vannak. Évek óta fennálló probléma volt, hogy
a nagy szintkülönbség miatt fent nem elég a nyomás. A szolgáltató
szerint 2-6 Bar az átlag, de ha lent túl nagy nyomással nyomják a
vizet, akkor az károsítja a rendszert. Eddig Kõvári Imre nevén
volt a fõmérõ, és õ osztotta el a számlán szereplõ összeget a 24,
rendszerre csatlakozott gazda között. De már nem akar ezzel fog-
lalkozni, és más sem vállalja a feladatot. Jönnek a panaszos leve-

lek az önkormányzathoz, írnak a hollandok is, google fordítós
e-maileket.
A Derékhegyen kicsit jobb a helyzet, mivel a Könyök utcában mû-
ködik a nyomásfokozó. Ott 70 fogyasztóról tudnak. 4 fõ most sze-
retne csatlakozni. Ott is van egy fõmérõ, azt a DRV 2020-ban a sa-
ját költségén cserélte le, most az hitelesítve van. Három évvel ez-
elõtt a gazdák szervezkedni kezdtek, hogy legyen egy gazdaközös-
ség, ami átveszi a fõmérõt. Jelenleg az almérõk és a fõmérõk kö-
zötti különbözetet senki nem fizeti. Úgy tudta, hogy ez éves szin-
ten 25 ezer forint, de kiderült, hogy ez most 360 ezer forint. Ezt
nem akarja az önkormányzat felvállalni. Esetleg lehet egy társas-
házas megoldás. Legyen egy jogi személy, a társasház, aki szerzõ-
dést köt a DRV-vel, és fizeti a különbözetet. Pletykák szerint ille-
gális rákötések is történtek, és csõtörés miatt is elfolyt sok víz.
Tervezik, hogy ha a DRV megküldi a listát, hogy jelenleg ki fizet
az almérõje után, akkor õket bejelölik a térképen, és ahol nincs
bejelentve a vízszolgáltatás, ott ellenõrzik, hogy tényleg nincs víz,
vagy csak bejelentve nincs. Jelenleg az önkormányzatnak jogilag
egyik rendszerhez sincs köze.
Tóth István képviselõ: Rá kell venni a DRV-t, hogy minél elõbb
építse be a megvásárolt eszközöket. Mondani kell a hollandok-
nak, hogy próbálják õk megoldani a helyzetet. Õ is azt javasolja,
hogy ezt ne vállalja magára az önkormányzat. A hegyen lakó né-
hány embernek idén már adtak ajándékba 2 millió forint értékben
eszközöket. Díjfizetés nélkül várnak el dolgokat.
Kojnok Róber képviselõ: Igen, ez a gond, hogy az önkormányzat-
tól várják, hogy nyilatkozzon, hogy egy közmûhálózatra csatla-
koznak. De ez egy magánhálózat. Össze kell hívni a gazdákat, és
elmondani, hogy segít az önkormányzat, de a terveztetés költsé-
geit nekik kell állni. Minden fogyasztónál meg kell terveztetni a
bekötést.
Torma József polgármester: Ez így nem jó. Ha tényleg 90-es a ve-
zeték, akkor azt át kell vennie a DRV-nek. A DRV a fõmérõ által
mért érték alapján számláz. Nem kér szabályos aknát, de hiteles
órát igen. Ha ez megvan, akkor kijön a DRV munkatársa, plom-
bál, és utána indul a számlázás.
Kojnok Róbert képviselõ: Akkor is kell a fõmérõkhöz mindkét
helyen egy-egy társasház. Össze kell õket hívni, aki akar vízszol-
gáltatást, az jöjjön el, ha nem jön, vagy nem képviselteti magát,
akkor fogadja el a többség döntését.
Körtés István képviselõ: Le kell írni, hogy kinek mi a feladata ah-
hoz, hogy mûködhessen a vízszolgáltatás. Kell egy-egy képviselõ,
aki összefogja az érdekelteket. Írjanak egy levelet nekik, amibõl
kiderül, hogyha nem lépnek, akkor nem lesz víz.
Csõsz László képviselõ: Náluk az a helyzet, hogy nála van a fõmé-
rõ, 5 almérõ van, de mindig van különbözet. Legutóbb csõtörés
volt, mire megtalálták, sok víz elfolyt. Õ fizette ki a különbözetet.
Azt javasolja, hogy ne vállalja magára az önkormányzat a fõmé-
rõt, mert egy csõtörés esetén akár milliós ráfizetés is lehet.
Körtés István képviselõ: Akkor is el kell indulni, de meg kell érte-
ni a gazdáknak, hogy nekik is lépni kell.
Kojnok Róbert képviselõ: Felajánlja, hogy segít a hálózat felrajzo-
lásában.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
megtárgyalta a szõlõhegyi vízrendszerek problémáiról szóló elõ-
terjesztést, és arról döntött, hogy nem veszi át egyik fõmérõt sem.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy intézkedjen a DRV Zrt.-nél
a megvásárolt eszközök üzembe helyezése ügyében.

12. A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A panorámaröntgen
engedélyeztetése fél éve húzódik. Három dolgot kell pótolni: az
egyik az ólomköpeny. Ma érkezett egy ajánlat, 118 ezer forintba
fog kerülni. A második: kellett egy kamera, ami a két helyiséget
összeköti. (Az egyik, ahol a páciens van, a másik, ahol az orvos.)
Ez rendben van. A harmadik pedig villanyszerelési munka volt, az
is elkészült. A következõ feladat a panorámaröntgen használatá-
nak szabályozása lesz.

Folytatás a következõ oldalon.
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Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
Humánpolitikai Bizottsága elbírálta a Bursa Hungarica Felsõ-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. pályázatát.

A pályázat elbírálása során a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi Általános Szerzõ-
dési Feltételek elõírásait, valamint a felsõoktatásban részt ve-
võ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes téríté-
sekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit
alkalmazta.

Simontornya Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bi-
zottsága a 15/2021.(XI.22.) bizottsági határozatában a követ-
kezõ döntést hozta:

„A” TÍPUSÚ pályázat:

pályázatok száma: 21, támogatott pályázatok száma: 21, el-
utasított pályázatok száma: 0, érvénytelen pályázatok száma:
0

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

pályázatok száma: 0, támogatott pályázatok száma: 0

Összes megítélt támogatás:1.050.000 Ft

Átlagos támogatás: 5000 Ft/fõ/hó

Simontornya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a
támogatott pályázók esetében 2021. december 7-ig továbbítja
a bírálati lapokat és azok kötelezõ mellékletét képezõ hallgatói
jogviszony igazolást az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ ré-
szére. Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 2022. március
9-ig értesíti a támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösz-
töndíj teljes havi összegérõl.

Torma József polgármester

Torma József polgármester: A röntgent 5 éve vásárolták 6 millió
forintért.
A közfoglalkoztatás épületének tetejével kapcsolatban a terveket
szerdán kell beadni. Jó lenne, ha kapnának támogatást dologi ki-
adásokra is.
Az Arany János utcában a kút melletti épületet is szigetelni kell.
A kisebbik részben a DRV tárolója lesz majd. A másik helyiség-
ben az önkormányzat tárolhatja például a rendezvénysátrat, szé-
keket stb. A tetõszigetelés 1,5 millió forint lesz, kell ablakcsere és
épületszigetelés is.
A favágás folyamatban van, 600 ezer forintba fog kerülni. A fa-
anyagot szociális tûzifaként hasznosítják. A Hunyadi úti iskolába
udvarán is kivágták a fákat. Háromszor is jelezte, hogy igényt tart
az önkormányzat a faanyagra. Ez nem tetszett a kivitelezõnek. De
az iskola az önkormányzat tulajdona, nem kértek engedélyt a fa-
vágáshoz. Ez egy rossz helyzet, a KLIK-kel is egyeztetnek még.
Még 2017-be nyúlik vissza, hogy a Beszédes utcába költöztetett
családnak megígérték, hogy lesz vécéjük. Most megrendelte a vé-
cét, decemberben telepítve lesz.
Holnap egyeztetni fog a TAMBAU képviselõivel a darálás ügyé-
ben.
A TOP Plusz pályázaton, úgynevezett gyûjtõutak felújítására le-
het pályázni. Ilyen a Hunyadi, a Malom, a József Attila utca is. Ja-
vasolja, hogy a Malom utcát tegyék elsõ helyre. A pályázatnál 5
millió forintot el lehet számolni elõkészítõ munkákra. A most ér-
kezett ajánlat szerint a Könyök utca tervezése 250 ezer forint, a
Malom utcáé 1,4 millió, a Hunyadi és a Temetõ utcáké 440-440
ezer forint. Azt javasolja, hogy a Malom utcára a TOP Plusz pá-
lyázatot adják be, a Hunyadi utca mehet a Magyar Falu program-
ba. Önerõs útépítéshez nem kell terv.
Kojnok Róbert képviselõ: A Malom utcára önerõbõl sosem lesz
pénz, de fontos, hogy komplexen kezeljék, vízelvezetéssel együtt.
A jövõ évi forrást elviszi a Könyök utca.
Torma József polgármester: A múlt héten a vár felújításával kap-
csolatban tárgyalt a várprogramért felelõs miniszteri biztossal.
Várhatóan decemberben lesz döntés, és a simontornyai vár beke-
rül a Nemzeti Vár- és Kastélyprogramba. De ebben csak maga a
vár újul meg. A környéke a TOP Plusz turisztikaprogramjában
pályázható. Emellett még öt pályázatot terveznek beadni: az él-
hetõ városok programba, az óvoda–bölcsõde fejlesztésre, az ener-
getikai korszerûsítési programba, az útfelújításra szeretnének pá-
lyázni. Most zajlanak az elõkészítések, ha januárban megjelenik a
kiírás, csak egy hónap lesz a beadásra. A négy utca (Malom, Hu-
nyadi, Temetõ, József Attila) terveztetését meg kellene rendelni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg a Malom, Hu-
nyadi, Temetõ és József Attila utcák felújításának tervezését.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a vá-
ros honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2
021
Az anyagot összeállította: Molnárné Bereczki Annamária ható-
sági osztályvezetõ

Kedves Simontornyai Lakosok!

Az önkormányzat tervezi a Könyök utca útburkolatának javí-
tását, ezért keresünk olyan régi képeket, ahol a Könyök utcai,
eredeti útburkolat (vápás betonút kialakítása elõtti, terméskö-
ves állapot) látszik. Akinél esetleg lapul ilyen a „fotósdoboz”
alján, kérjük jelezze az önkormányzat telefonszámán vagy
e-mail-címén (74/586-929; simontornya@dielnet.hu)! Segít-
ségüket nagyon köszönjük!

Figyelem!
2022. január 1-jétõl a kommunális hulladékszállítás rendje csütörtökrõl napra változik!

A januári zöldhulladék-szállítás alkalmával a fenyõfákat szállítjuk el!
Vertikál Nonprofit Zrt. (7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.)

Ügyfélfogadási idõ: H: 7.30-16.00, K: 7.30-16.00, Sze.: 7.00-16.00, Cs: 7.00-16.00, P: 7.30-14.00
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Újabb sikeres
pályázat

Simontornya Város Önkormányzata a Belügyminisztérium „Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” cí-
mû pályázatán 37.769.678 Ft vissza nem térítendõ támogatást
nyert, mely a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde energetikai korsze-
rûsítését teszi lehetõvé. A korszerûsítés a tetõ hõ- és vízszigetelé-
sét, valamint a homlokzat hõszigetelését jelenti.
A kivitelezési munkálatok megkezdõdtek.

Simontornya Város Önkormányzata és a Magyar Közút NZRT.
közötti hoszszas egyeztetést követõen, megkezdõdött a Petõfi u.
18. és 30. számú ingatlanok között húzódó csapadékvíz-elvezetõ
árok tisztítása.

Közfoglalkoztatás keretében tovább folytatódik a Gyár utcai jár-
daszakasz térkövezése.
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St. Martin koncertezett városunkban
December 11-én csodálatos zenei élménnyel gazdagodtunk. Szentmártoni Imre zene-
szerzõ, zenész, elõadómûvész, szaxofon- és pánsíp mûvész elõadását élvezhettük a Szent
István téren.
1994-ben kezdett szólókarriert Magyarországon St. Martin mûvésznévvel, elõtte külön-
bözõ zenekarokban játszott: Névtelen Nulla, Elsõ Emelet, Prognózis. Dolgozott itthon és
külföldön is pl. Malajziában, Portugáliában, Japánban, Svájcban, Franciaországban, az
USA-ban, Új-Zélandon, és  Németországban is.
Világsikert aratott a Sax for Lovers, Power Jazz (1995) és a Love on Earth (1996) leme-
zekkel. Huszonnégy önálló nagylemeze jelent meg. A világ hét legjobb szaxofonosa kö-
zött tartják számon. Zenés színdarabok zeneszerzõje és zenei rendezõje, több reklámfilm
szignáljának írója, „Hiányzol” címû balladája a Magyar Televízió Csellengõk címû mûso-
rának kísérõzenéje.
A mûvész nemcsak muzsikájával, hanem fotóival, verseivel és olajfestményeivel is kifejezi
azt a belsõ világot, ami dallamaiban is testet ölt.
Kiemelkedõ zenei pályafutása, valamint széles körû kreatív és jótékonysági tevékenysége
elismeréseként 2014-ben a magyar állam által adományozható legmagasabb, A MA-
GYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetésben részesült.
Míg a testünk reszketett a hidegben, a lelkünket átmelegítette a zene.

G.H.H.

„ADNI JÓ”
December 1-jén a Fényszóró Kulturális Alapítvány
Csepregi Éva mûvésznõ vezetésével jótékonysági adomá-
nyozó turnéra indult Csõszné Kacz Edit asszonnyal,
melynek elsõ állomása Simontornya volt. Elõször az óvo-
dába mentek, itt a gyerekek kedves karácsonyi mûsorral
készültek. Innen az alsó tagozatos diákokhoz látogattak
el és közösen énekelték el az „Egy kis nyugalmat kívánok
én címû számot.” A mûvelõdési házban a Kéz a kézben
Klub tagjai várták nagy izgalommal a számukra már isme-
rõs arcokat, hisz a tavalyi év kivételével minden évben
együtt töltöttek egy napot az alapítvány tagjaival. Elláto-
gattak Pálfára és Belecskára is, hogy ott is átadják ajándé-
kaikat a gondozottaknak.
A Fényszóró Alapítványt támogatták: Süli János minisz-
ter, Tarr János – Tarr Kft., Bajcsi Géza – Simontrade Kft.,
Szabó Attila vállalkozó, Nyírõ Péter – Kanyar Cukrászda,
Pék Ferenc – Premix Kft., Horváth Bence és Gergely
Gyula – Némedi úti Zöldségbolt, Szabó László – Tulipán
Étterem, Kissné Hajdú Erzsébet Falusi Cukrászda,
Hersics Irénke – virágüzlet és Cseh Attila.
Köszönet az alapítvány tagjainak és a támogatóknak a
sok-sok ajándékot!

G.H.H.
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Elhunyt
Horváth Kálmán

Simontornyán talán senki sincs, aki ne ismerte, ne szerette
volna Horváth Kálmánt. Iskolánk egyik legmeghatározóbb
pedagógusa volt.
1937. szeptember 16-án született Cirákon. Budapesten, az
ELTE magyar-szerbhorvát szakán középiskolai tanárként
végzett 1961-ben, majd orosz szakos általános iskolai tanári
diplomát kapott a pécsi Tanárképzõ Fõiskolán 1970-ben. Az
1963-as tanévtõl az 1998-ban történt nyugdíjazásáig a simon-
tornyai diákokat oktatta, nevelte. 1971-tõl igazgatóhelyettes-
ként is dolgozott. Zsigmond Tiborné, hajdani igazgatója által
fogalmazott értékelésekben olvashatjuk róla:
„…Csendes, de határozott egyéniség. Szereti és megérti az
embereket, de tõlük és önmagától egyaránt követel. … Taní-
tási óráira mindig lelkiismeretesen felkészül, keresi az új uta-
kat. … Az ifjúsági szervezetek tevékenységét figyelemmel
kíséri, és munkájukat segíti. …”

*

„… Vezetési stílusa demokratikus. … Döntéseire a humani-
tás jellemzõ. … Községi, iskolai ünnepélyeken gyakran mond
ünnepi beszédet. Tanítási órái jól tervezettek és szervezettek.
… Figyeli a gyenge képességû tanulók teljesítményét. Sokat
és differenciáltan gyakoroltat. … Tanóráinak nevelési célki-
tûzései mindig jól illeszkednek az óra hangulatához, megva-
lósításuk soha sem erõltetett. … A saját és mások munkájá-
nak helyes értékelésére nevel…”

*

1977-ben Miniszteri dicséretet kapott. Simontornya Város
Önkormányzata 2003-ban munkájának elismeréseként a
„Gyermekekért” díjban részesítette.
Horváth Kálmán éveken át jelentõs társadalmi és kulturális
munkát is végzett. Három ciklusban (1991–2002) önkor-
mányzati képviselõ volt. 1998 márciusában a kulturális bi-
zottság elnökeként õ teremtett kapcsolatot a simontornyai
Daloskör és a nyárádszeredai Bocskai István Kórus között.
Éveken át rangos nõnapi iskolai ünnepélyeket szervezett fér-
fi kollégáival.
Felesége Sörös Julianna tanítónõ, akivel 58 éves boldog há-
zasságban éltek, három fiúgyermeket neveltek fel. Nagyon
szerette és büszke volt unokáira, akik utolsó éveiben sok örö-
met jelentettek számára.
Horváth Kálmán halála nagy veszteség a családnak és a vá-
rosnak egyaránt.

Horváth Kálmántól,
Riegelmann Jánosnétól,

Schmidt Jánosnétól
„Elmentél egy végtelen hosszú útra,

melyrõl visszanézni lehet, de visszajönni soha,

Hazafelé nem építettek utat.

De ha mégis lenne egy irány,
mely otthonod felé mutat: ugye hazajönnél?

Visszahozna a szeretet, letörölnéd arcunkról
az Érted hulló könnyeket”

(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántar-
tása alapján készült.)

Falcsik László: Ébredés!
Léted nem véletlen! Elrendeltetett!
Küldetésed van! Most elvégezheted!
Ne állj meg az úton! Járd meg a sarat!
Nem jut sehová, ki sebet nyalogat.

Hallgass a lelkedre! Ott az üzenet!
Intelmét kövesd, s az úton elvezet.
Bízzál Teremtõdben, s megkapod a hited.
Mellé erõt is kapsz, s hegyet elviszed.

Helyed, ha megállod, kaphatsz új utat.
Tágul a világod, több titkot mutat.
Tudást, szabadságot jutalmul kapod.
Elvétetik tõled a bûntudatot.
Simontornya, Mózsé-hegy
2021.11.05.

FIZESSEN ELÕ A SIMONTORNYAI
HÍREKRE a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés:

2400 Ft
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Advent
Advent elsõ vasárnapján a Vak
Bottyán Óvoda és Bölcsõde óvo-
dásainak mûsorával kezdõdött
meg az ünnepvárás városunkban.
Az esõs idõ miatt a városháza
nagytermében zajlott az ünnep-
ség. Köszönjük a szereplõk és a
felkészítõ pedagógusok munkáját!
Advent második vasárnapján a
Krammer Ferenc Kórus közremû-
ködésével meggyújtottuk a város
adventi koszorúján a második
gyertyát is. A szabadtéri ünnepség
után a hidegben forró italokkal,
mézeskaláccsal vendégelték meg a
résztvevõket. Köszönjük a fellé-
põknek a mûsort!

Karácsonyi vásár
December 10-én és 11-én a Szent István szobor elõtti téren kézmû-
ves vásárt tartottak, fõként helyi termékeket vásárolhattunk. Étvá-
gyunkat lángossal, hamburgerrel és kürtöskaláccsal csillapíthat-
tuk. Kezünket és lelkünket forralt borral és forró teával melegít-
hettük fel.

G.H.H.
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Élõ adventi kalendárium
Simontornya Város Önkormányzata élõ adventi kalendárium akciót hirdetett.
A program lényege, hogy december 1. és 24. között minden nap felgyulladnak a fények a tele-
pülés valamelyik házának ablakában, ahhoz hasonlóan, ahogy az adventi naptárban kinyitunk
egy-egy ablakot minden nap. Karácsony közeledtével napról napra több ház ablaka fog díszbe
öltözni, végül mind a 24 ablak egyszerre fog ünnepi díszben ragyogni.
Az élõ adventi kalendárium egy közös alkotás, amivel együtt várhatjuk karácsony ünnepét.
Az advent összekapcsol minket, közös várakozásra hív, de nem csak közösségben, egyénileg is
megérint. Egyszerre jelenti sokunknak ugyanazt, és mégis mindenkinek egy kicsit mást.
Fogadják szeretettel!



2021. december ÜNNEP 11

Ünnepi díszbe öltözött a város

FOTÓK: Nádasi Martin és G.H.H.
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Születések novemberben:

Kalocsa Eszter
Kalocsa Ádám

Házasságkötések novemberben:

Bognár Noémi és
Török László

Tóbel Erika és
Lakatos Dávid

Motoros Mikulások
vonultak városunk

utcáin

Immár hagyománnyá vált, hogy december
elsõ hétvégéjén mikulásruhába öltözött
motorosok száguldoznak a városban. Benc-
ze Kornél volt az esemény megálmodója és
már második éve szervezi a nem mindenna-
pi látványosságot. Mosolyt csalva gyerekek
és felnõttek arcára.
Fotók: Bencze János

G.H.H.

Ügyelet címe:
7081 Simontornya,

Hársfa u. 39.
Ügyelet telefonszáma:

06 703 703 104
Ügyeleti idõ:

hétfõtõl péntekig 16 órától
másnap reggel 8 óráig,

hétvégén,
illetve munkaszüneti napokon

folyamatosan.


