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Március 19-én ünnepélyes keretek között adták át a városi tûzoltószertár
épületét és a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. telephelyét.

Az Alisca Brass Band fúvószenekar elõ-
adásával kezdõdött a rendezvény. Ezután
köszöntõt mondott Torma József polgár-
mester. Beszédében visszatekintett az ön-
kéntes tûzoltóegyesület 150 éves múltjára,
miszerint 1876-ban alapították meg Si-
montornyán az elsõ önkéntes tûzoltó egye-
sületet, ami a késõbbi világszínvonalú bõr-
gyárhoz is szervesen kapcsolódott. A rend-
szerváltás után, 2006-ban szûnt meg az ak-
kor több mint kétszáz éve fennálló nagy-
ipar és került válságba a tûzoltóegyesület
is. 2010. november 19-én egyik testvérvá-
rosunktól, Marpingenbõl egy tûzoltóautót
kaptunk ajándékba, amivel a tárgyi felté-
telét biztosították annak, hogy újraszerve-
zõdhessen a helyi tûzoltóság. 2017-ben a
területi operatív program keretében a vá-
ros pályázatot nyert a barnamezõk rehabi-
litációjára, ami több mint 400 millió forint
támogatást jelentett és megépülhetett a
tûzoltólaktanya.

ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGÁTADÁSI ÜNNEPSÉG

Folytatás az 5. oldalon.
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A 2022. február 14-i képviselõ-testületi ülés és a 2022. február 22-ei, va-
lamint 2022. március 1-jei rendkívüli képviselõ-testületi ülések fonto-
sabb hozzászólásai és döntései

2022. február 14.
1. Javaslat a fogorvosi panorámaröntgen

mûködtetésére
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: 2018-ban vásárolták meg a pa-
norámaröntgen készüléket. Egy elhúzódó engedélyeztetési folyamat nemré-
gen ért véget. Megvan az összes engedély, ami a mûködtetéséhez szükséges.
Ma azt kell meghatározni, hogy kik és milyen feltételekkel vehetik igénybe ezt a
szolgáltatást, illetve, hogy magát a mûködtetést milyen feltételekkel tudjuk
biztosítani. A panorámaröntgen nem tartozik a fogászati alapellátás körébe,
hanem szakellátásnak minõsül. Simontornyán a fogorvosi alapellátást kötele-
zõ biztosítani, a szakellátást nem, annak más a finanszírozási oldala is. A NEAK
az egész megyében két darab ilyen röntgenkészülék mûködését támogatja,
mindkettõ Szekszárdon található. Jelenleg a betegeknek oda kell utazni, ha
ilyen szakellátást szeretnének. Ha Simontornyán a fogorvos úr nyújt ilyen ellá-
tást, azt az állam nem finanszírozza. Arról kell megállapodni, hogy a betegek itt
milyen feltételekkel vehetik ezt igénybe. Vagy a beteg fizet, vagy a betegnek
díjmentes a szolgáltatás, akkor viszont az önkormányzatnak kell finanszírozni
az ellátást.
Torma József polgármester: 2018 áprilisában történt a vásárlás. Azóta a rak-
tárban porosodott ez a 6,5 millió forintos készülék. A jegyzõasszonynak kö-
szönhetõen felgyorsultak az események. Az engedélyek birtokában az a kér-
dés, hogyan mûködtessék. Múlt héten egyeztetett a NEAK-kal és Muneer dok-
torral a finanszírozásról. Dr. Muneer a levelében leírta, hogy máshol mennyibe
kerül ez az ellátás. Most a betegek, ha ingyenesen szeretnék kérni a panoráma-
röntgent, akkor beutalóval utazhatnak Szekszárdra, útiköltség-térítést is kér-
hetnek. Most egyik lehetõség az, hogy a simontornyai lakosoknak itt helyben
ingyenessé teszik ezt a szolgáltatást. De Kisszékely és Tolnanémedi is ebbe a
körzetbe tartozik, dönteni kell, hogy akkor õk is ingyenesen vehetik-e igénybe
ezt.
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogszakorvos: Megköszöni, hogy itt lehet, és
tájékoztathatja a testületet. Úgy véli, a panorámaröntgen ebbõl a vonzáskör-
zetbõl 25-30 ezer embert is elérhet, ha idejönnek ezért a szolgáltatásért, akkor
ebbõl bevétele lesz a városnak. A fogorvosi körzetbe három település tartozik,
ha csak a simontornyaiaknak lesz ingyenes, akkor a kisszékelyiek és a tolnané-
mediek nem fognak örülni. Megnézte az árakat: a megyében 3-5 ezer forint a
díj, de Budapesten 10-15 ezer forintot is elkérnek egy felvételért. Szeretné, ha
vele szerzõdést kötne az önkormányzat. Lehet felvételenkénti összeg vagy ha-
vi díjazás is. Kéri, foglalják írásba a megállapodást.
Torma József polgármester: A gép mûködtetéséhez a doktor úrnak megvan
a szükséges vizsgája. De a gépnek van üzemeltetési költsége és szervizdíja is.
Tudja, hogyha valami ingyenes, akkor annak nincs becsülete. És semmi sincs
ingyen, ezt a készüléket a simontornyaiak pénzébõl vásárolták meg.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezi, hogy egy év alatt hány be-
teget utalt be a doktor Szekszárdra panorámaröntgen vizsgálatra.
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogszakorvos: Éves szinten nem tudja, de ta-
valy júliustól idén januárig 7 fõt. Van, amikor az orr-fül-gégészet kér góckuta-
tást, ahhoz kell. A beteg bárhol kérheti a felvételt, szabad orvosválasztás van.
Még csípõprotézis mûtét elõtt is elõfordul, hogy kérnek góckutatást.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Megkérdezi, hogy kap-e a beteg leletet CD-n
vagy esetleg saját pendrivon.
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogszakorvos: Digitális formában készül a felvé-
tel, a beteg kérheti CD-n.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezi, hogy mennyi ideig tart egy
ilyen vizsgálat.
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogszakorvos: 2-3 perc, ha a beteg együttmû-
ködõ.
Torma József polgármester: Halász Nóra fõorvos asszonnyal hosszan be-
széltek a témában. Elmondta, hogy nem érti, miért kell Simontornyára egy
ilyen készülék. Azt ajánlotta, hogy adják el. De már rengeteg pénz és energia
van a dologban. A személyzet bérezésérõl: kiszámíthatatlan, hogy hány páci-
ens lesz. Talán kedvezõbb, ha felvételenként fizetnek. Tavaly volt 7 fõ, de a ki-
egészítõ vizsgálatok miatt ez akár ennek a többszöröse is lehet. Megkérdezi,
hogy a doktor úr beleegyezik-e a felvételenkénti díjazásba.
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogszakorvos: Igen. Nettó 2000 forint díjat sze-
retne, december 31-ig. Utána újra kell tárgyalni, sok változás várható.

Torma József polgármester: Az asszisztensnõ nem rendelkezik szakirányú
vizsgával. A doktor úr készítheti a felvételeket. A NEAK most 1840 forintot fi-
nanszíroz felvételenként, a 2000 forintos ajánlat korrekt.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A készülék használata gyakorla-
tot igényel. Megkérdezi, hogy a doktor úr ilyen típusú készüléket használt-e
már. Mert elõfordulhat, hogy használhatatlan lesz a felvétel.
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogszakorvos: Ilyet eddig még nem használt. A
dolognak egészségügyi és mûszaki oldala is van. A szájnyálkahártya folyama-
tosan változik. A pillanatfelvételt góckutatás esetén 48 órán belül el kell juttatni
a kollégához, aki kérte.
Kojnok Róbert képviselõ: Nem tudja, hogy annak idején ki kezdeményezte
ezt a gépvásárlást. Vajon akkor tudták-e, hogy a mûködtetését a biztosító nem
finanszírozza. A 6,5 millió forint sosem térül meg, ha évi 20 felvétel készül. Gaz-
dasági oldalról nem is érdemes vizsgálni ezt. Kényelmi szempontból: a bete-
geknek nem kell Szekszárdra utazni.
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogszakorvos: A rendelõ kapott 3 millió forint
támogatást eszközbeszerzésre. Én javasoltam, mondván nagy az ellátási kör-
zet, és segíti a munkát. A finanszírozás 2019-ben változott meg, akkor lett ez
szakellátás. Õ sem tudja megmondani, hogy majd hányan igénylik ezt, de mivel
30 ezer fõs a körzet, azt javasolja, hogy tájékoztassák errõl a lehetõségrõl a la-
kosokat, és ha jönnek, lesz bevétel is.
Kojnok Róbert képviselõ: Azt javasolja, hogy kérjenek térítési díjat. Aki nem
akarja kifizetni, az ingyen elutazhat Szekszárdra. Az eladást nem támogatja,
végre megvannak az engedélyek, használják a gépet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmaz-
ta a polgármestert a megbízási szerzõdés megkötésére dr. Muneer Ah-
mad Al-Attar fogszakorvossal.
A fogászati panorámaröntgen használati díját az alábbiak szerint határozták
meg:
– Simontornyai állandó lakcímmel rendelkezõ páciens esetén díjmentes.
– Simontornyai állandó lakcímmel nem rendelkezõ páciens esetén 5000 fo-
rint/felvétel.
– A röntgenfelvétel adathordozón történõ rögzítése 500 forint/darab.

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

Jelentés a lejárt határidejû önkormányzati határozatok
végrehajtásáról

Torma József polgármester: Beadtak négy pályázatot a Magyar Falu Prog-
ramba és egyet a Belügyminisztériumhoz. A szociális beruházásnál a vállalko-
zó elérte az 50 %-os teljesítést. Mai hír: a 10,39 millió forintos ráemelést jóvá-
hagyták, de még hivatalos értesítést nem küldtek. Az ivóvízkút munkaterü-
let-átadása megtörtént. A tavaly beadott külterületi út fejlesztési pályázatra
131,6 millió forintot nyertek, megújul a Westel-toronyhoz vezetõ út, a Tejfölös
út és a Lõtéri út is.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezi, hogy a Könyök utca felújí-
tásához elkészültek-e már a tervek.
Torma József polgármester: Még a tervezõre várnak. Javaslatot kell tennie a
mûszaki tartalomra, addig nem tudnak továbblépni.
A lejárt határidejû határozatokhoz: a tûzoltószertár berendezése 2 millió forint
értékben megrendelésre került.
Kojnok Róbert képviselõ: Megkérdezi, hogy a külterületi utakat terveztetni
kell-e. A Westel-toronynál nem elég a vápa. A lezúduló vízzel lent probléma
lesz. Nagyon meredek ez a feljáró.
Torma József polgármester: Van részleges terv mind a három útra. A
Westel-toronyhoz vezetõ út engedélyköteles. A régi utat megbontották egy
optikai kábel miatt, azóta van probléma. A Lõtérre vezetõ út nem engedélykö-
teles. A Tejfölös útnál gond, hogy a külterület határa a Simotrade Kft. kerítésé-
nél húzódik, a belterületi részt nem lehetett beletenni a pályázatba. Mérlegelni
kell, hogy azzal a szakasszal mi legyen.

3. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Torma József polgármester: A bevételi oldal és a kiadási oldal is módosult
több pontban. Nõttek az adóbevételek, emelkedett a NEAK-finanszírozás. Nõt-
tek a dologi kiadások 46 millió forinttal, megkértem az osztályvezetõ asszonyt,
hogy ezt részletezze. Van 13 milliónyi normatíva visszafizetés, majd ezt is kifej-
tik részletesebben.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete módosította a
2021. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendeletet.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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4. Javaslat a saját bevételek és az adósságot
keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ

fizetési kötelezettségek megállapítására
Torma József polgármester: Ez egy kötelezõ elem. Az államháztartásról szóló
törvény szerint legkésõbb a költségvetési rendelet elfogadásáig el kell ezt fo-
gadni. A mellékelt táblázat alapján, a saját bevételek és ingatlanértékesítések
50%-áig, azaz jelen esetben 132.800 forintig lehetne hitelt felvenni. De nincs
ilyen szándék.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államház-
tartásról szóló törvény által elõírt kötelezettségének eleget téve álla-
pította meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetõ ügy-
leteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ
három évre várható összegét.

5. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Torma József polgármester: A költségvetés bevételi oldala napról napra vál-
tozik pozitív irányba. Érkezett 131 millió forint pályázati támogatás, a Sió-pro-
jektre szánt 27 millió forintot most vissza kellett utalni, de emelt összegû támo-
gatás jön helyébe, 31 millió forint érkezett az Agrárminisztériumból stb.
Kiemel pár dolgot a rendeletbõl:
– az önkormányzati dolgozók részére ruhapénzt vezetnek be;
– a 7. mellékletben nem látja a KLIK által fizetendõ 6 millió forintos bérleti díjat;
– a 11. mellékletben a helyes létszámadat 57 fõ közmunkás;
– a 12. mellékletben 9 millió forintra mérséklõdött a hiány;
– a tûzoltóság támogatását megemelték 800 ezer forintról 1 millió forintra;
– a 14-es mellékletben a céltartalék két részbõl áll: van a GFT-ben 34 millió fo-
rint és általános tartalék 46; lejjebb is van 10 millió forint általános, és 24 millió
forint mûködési tartalék, összesen 80 millió a tartalékuk;
– a beruházásoknál 2022-re majdnem 800 millió forinttal terveznek, ebbõl a vi-
dékfejlesztési támogatás a külterületi utakra 139 millió forint, 7 és fél millió fo-
rintos önerõvel.
Kojnok Róbert, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja: A bizottság
elfogadásra javasolja a költségvetést azzal a kiegészítéssel, hogy a köztisztvi-
selõi illetményalap összege 58 ezer forint legyen.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Az illetményalap emelése mó-
dosítja a pótlékok összegét is. Így a polgármester nyelvpótléka is emelkedik, a
jogszabályban meghatározottak szerint 34.800 forintra.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megalkotta a
város 2022. évi költségvetésérõl szóló rendeletet.

6. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2022. évi közbeszerzési tervére és a közbeszerzési

szabályzat felülvizsgálatára
Torma József polgármester: A közbeszerzési tervet az önkormányzatnak leg-
késõbb március 31-ig el kell fogadnia. A lényeget az utolsó oldalón található
táblázat tartalmazza.
I. árubeszerzés: itt munkagép beszerzését tervezik. Szerinte itt javítani kell a
tervezetet, mert az nemzeti eljárás. Erre bruttó 73 millió forintot terveznek.
II. Építési beruházások: a komposztáló telepnél bruttó 65 millió forintot tervez-
nek. Ez egy meghívásos, ötszereplõs beruházás.
III. Szintén az építési beruházásoknál: a külterületi útépítésre 129 millió forint a
terv, uniós eljárásrend szerint eljárásban.
Ha szükséges, akkor a terv évközben módosítható.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közbeszer-
zésekrõl szóló törvény szerint Simontornya Város Önkormányzata és a
Simontornyai Polgármesteri Hivatal 2022. évi közbeszerzési tervét a mel-
lékletnek megfelelõen elfogadta, a közbeszerzési szabályzatát felülvizs-
gálta és a szabályzatot helyben hagyta.

7. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságtervére
Torma József polgármester: A szabadságtervet február végéig kell benyújta-
nia a polgármesternek és a KT fogadja el.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolja a tervet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a megálla-
pított 46 munkanap szabadság ütemezését jóváhagyta. Felkérte a jegyzõt
arra, hogy Simontornya város polgármestere részére a 2022. évre vonat-
kozó szabadság értesítõt adja ki és a nyilvántartás naprakész vezetésérõl
gondoskodjon.

8. Javaslat a szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztására

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Április harmadikán országgyû-
lési képviselõ választás és népszavazás is lesz. A szavazatszámláló bizottság
tagjainak sorában most több név szerepel, mint korábban. Ezt a járványhelyzet

is indokolja, jobb, ha több tartalékember is van. Három szavazókör mûködik
Simontornyán, indokolt legalább 5-5 fõ mindenhova. Melléjük érkeznek majd
még a delegált tagok. Elõre nem lehet tudni, hogy õk hányan lesznek. A bizott-
sági ülést követõen a listára kerültek az ott javasolt személyek is.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezte, hogy mikor lesz az eskü-
tétel.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Mivel a delegált tagok is esküt
tesznek, ezért célszerû megvárni õket, és egyben, majd a választást megelõzõ
héten tartani az eskütételt. Oktatás is lesz, a delegált tagok ugyanúgy részt
vesznek a munkában, mint a megválasztottak.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezi, hogy minden körzetbe egy
delegált tag jut-e.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Minden párt, illetve egyéni je-
lölt is delegálhat 2-2 tagot. De nem tudja most még, hogy pontosan hányan
lesznek.
Simontornya Város Képviselõ-testülete a választási eljárásról szóló törvény
alapján eljárva a helyi választási iroda vezetõjének indítványára megválasztot-
ta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.
A szavazatszámláló bizottság tagjai: Boros Eszter, Csóka Ferencné, Gyenei
Lászlóné, Enesei József, Hamar Judit, Hersics Julianna, Kapinyáné Sziládi Er-
zsébet, Laczáné Tóth Katalin, Macher Tibor, Májer Gyula, Nagyné Szabó And-
rea, Pék Lászlóné, Polovics Ágnes, Pordány Ilona, Ságvári Zsuzsanna, Soós
József, Soósné Szücs Krisztina, Szabóné Horváth Krisztina, Varga Lászlóné,
Varga Szilvia, Weiszné Nemesi Magdolna

9. Javaslat a mûfüves pálya használatára
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: 2016-ban az országos pályaépí-
tési program keretében készült el a pálya. Az MLSZ-szel kötöttek együttmûkö-
dési megállapodást 15 évre. A szakmai partner az STC’22. Most Lampert Csa-
ba egyéni vállalkozóként végzi a karbantartást, külön megbízási szerzõdéssel.
Évente 600 ezer forintot fizet érte a város. A pályahasználat díja 3000 forint
óránként. Tavaly ebbõl 300 ezer forint bevétel származott. Látszik, hogy több a
kiadás, mint a bevétel. A karbantartás keretében kéthetente át kell kotorni a fü-
vet, tisztán kell tartani. A körülötte levõ területen füvet kell nyírni. A kötelezõ
nagy karbantartást egy külsõ cég végzi.
Kojnok Róbert, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizott-
ság tárgyalta az elõterjesztést, de nem hozott határozatot.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Beszélt a két egyesület vezetõivel,
nincs akadálya annak, hogy a fociklub átvegye a karbantartást. Meg kellene
szüntetni a szerzõdést Lampert Csabával. Volt ötlet, hogy a simontornyaiak
használhassák ingyen a pályát, a vidékiek meg fizessenek.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Az öltözõ használatáért 1500 fo-
rintot fizetnek jelenleg a klubnak.
Csõsz László képviselõ: Azt javasolja, ha a fociklub átveszi a karbantartást,
akkor a bevételek is maradjanak a klubnál. Azt is javasolja, hogy simontornya-
iaknak ingyenes legyen a használat.
Pásztor Krisztián az STC ’22 elnöke: Nem volt eddig nagy az igénybevétel,
idén lesz az elsõ nagykarbantartás. Használat órák után van meghatározva, ed-
dig nem érték el ezt a határt.
Torma József polgármester: Megkérdezi a képviselõket, hogyha a pályát át-
adják üzemeltetésre, akkor ki dönti el, hogy kinek ingyenes? A testület vagy a
sportkör?
A képviselõk egyhangúlag azt mondják, hogy ezt bízzák rá a sportkörre.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Simontor-
nya 1352/1. hrsz (Hunyadi u. 16.) ingatlanon levõ mûfüves labdarúgó
pálya üzemeltetésével a Simontornyai Torna Club’22 sportegyesületet
bízza meg 2022. március 1. napjától határozatlan idõre. Megbízza polgár-
mesterét a szerzõdés megkötésével. A pálya karbantartására vonatkozó
megbízási szerzõdést Lampert Csaba egyéni vállalkozóval 2022. február
28. napjával felbontja.

10. Javaslat a Simontornyai Polgármesteri Hivatal
és a Simontornyai Városi Könyvtár közötti munkameg-

osztás és felelõsségvállalás rendjének módosításáról
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Az államháztartásról szóló tör-
vény szabályozza, hogy a költségvetési szervek hogyan mûködjenek. Vannak
olyan szervek, amik ugyan önállóan mûködnek, de nincs saját gazdasági szer-
vezetük. Ugyanakkor a gazdasági feladatokat nekik is el kell látniuk, ehhez
munkamegosztási megállapodást kell kötniük egy olyan szervezettel, amelyik
önállóan gazdálkodhat. Ilyen intézmények Simontornyán a városi könyvtár és a
vár is. A polgármesteri hivatal gazdálkodhat önállóan. Volt egy ilyen szerzõdés,
de tíz éve kötötték, felül kellett vizsgálni, meg kell feleltetni a jogszabályi válto-
zásoknak. Az ÁSZ ellenõrzésben foglaltaknak megfelelõen új elemek is kerül-
tek bele, a belsõ ellenõr a készpénz kezelésével kapcsolatban tett javaslatokat.

Folytatás a következõ oldalon.
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Kojnok Róbert, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja: A bizottság
elfogadásra javasolja a megállapodást.
Torma József polgármester: Nincs itt sem a vár, sem a könyvtár intézmény-
vezetõje. Tudnak errõl?
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Igen. Már a korábbi megállapo-
dást is õk írták alá.
Torma József polgármester: Az van a készpénzkezelésnél leírva, hogy 300
ezer forint feletti összeget nem tárolhatnak.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Ennek a pénzkezelési szabály-
zattal kell összefüggésben lennie.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az államháztar-
tásról szóló törvény alapján a Simontornyai Városi Könyvtár és a Simon-
tornyai Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodást
jóváhagyta.

11. Javaslat a Simontornyai Polgármesteri Hivatal és a
Simontornyai Vár közötti munkamegosztás és

felelõsségvállalás rendjének módosításáról
Torma József polgármester: A várra ugyanaz vonatkozik, mint a könyvtárra.
Kojnok Róbert, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja: A bizottság
elfogadásra javasolja a megállapodást.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az államháztar-
tásról szóló törvény alapján a Simontornyai Vár és a Simontornyai Pol-
gármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodást a melléklet
szerint jóváhagyta.

12. Javaslat a ZP-1-21 kódszámú,
„Zártkerti besorolású földrészletek mezõgazdasági

hasznosítását segítõ, infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésû

pályázat kivitelezõjének kiválasztására
Torma József polgármester: Ennek a pályázatnak a keretében kerül sor a szõ-
lõhegyi út stabilizálására, a Székelyi úton a pincék ajtócseréjére, a kápolna
támfalának megerõsítésére. Öt ajánlatot kértek be. A legkedvezõbb a Si-
montornyai Városüzeneltetési Kft. ajánlata volt: 22.996.222 forint. Van egy kis
fedezethiány: kicsit több mint 150 ezer forintot a költségvetésbe is be kell ter-
vezni.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a
zártkerti program keretében megvalósuló munkálatok kivitelezõjének
kiválasztásáról szóló elõterjesztést. Megállapította, hogy a lebonyolított
eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ a Simontornyai Város-
üzemeltetési Kft. Felhatalmazta a polgármestert a kivitelezési munkák
megrendelésére és a szükséges szerzõdések megkötésére.
A pályázatban elnyert támogatási összeg és a benyújtott ajánlatban sze-
replõ összeg különbözetét – 162.570 forintot – a költségvetés általános
tartalékának terhére biztosítja.

13. Javaslat a Dombóvár 0329/23 hrsz-ú ingatlanban
lévõ önkormányzati tulajdonrész értékesítésére

Torma József polgármester: Dombóvár polgármestere ismételten megke-
reste Simontornya Város Önkormányzatát, hogy a szóban forgó ingatlant meg-
vásárolná. 2018-ban már döntött ebben az ügyben a testület, de akkor nem tör-
tént meg az eladás.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezi, hogy akkor nem kapták
meg az 50 darab belépõjegyet Gunarasba?
Csõsz László képviselõ: Nem. Anno õ javasolta, hogy ne azt a kis összeget
kérjék cserébe, hanem az 50 darab belépõt. Az iskolásoknak vagy a sportegye-
sületeknek szánták, de Dombóvár nem is reagált az ajánlatra.
Kojnok Róbert képviselõ: Ez egy gondozatlan terület, Simontornyának erre
nincs szüksége, használni nem tudja. Támogatja az értékesítést. A megküldött
értékbecslés hivatalos, nem tudják felülbírálni. Nem gondolja, hogy meg akar-
nák vezetni a várost, ez egy gondozatlan terület.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Nem is tudtak róla, hogy ez a terület létezik,
támogatja ez értékesítést.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Dombóvár
0329/23. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában fennálló 325/10000 tulajdoni
hányadát el kívánja adni. A vételi ajánlatban foglalt vételárat nem fogadja
el. Megbízza a polgármestert a vételár tisztázásával.

14. Javaslat a „Simontornya vízrendezése –
Sió torkolati átemelõ építése” címû projekt

kivitelezõjének kiválasztására
Torma József polgármester: A legkedvezõbb ajánlat az Agroázis Kft.-é: 49
millió forint. A másik két ajánlat 57, illetve 62 millió forint volt. Mivel 50 millió
forint alatt maradtak, nem kell nyílt közbeszerzési eljárás.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a „Simontornya vízrendezése – Sió torkolati átemelõ építése” tárgyú
projekt kivitelezõjének kiválasztásáról szóló elõterjesztést. Megállapí-
totta, hogy a lebonyolított eredményes eljárás alapján a nyertes aján-
lattevõ az Agroázis Kft. (6782 Mórahalom, Szegedi út 108.). Felhatalmaz-
ta a polgármestert a kivitelezési munkák megrendelésére, szükséges
szerzõdések megkötésére.

15. Javaslat a 2022. évi lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatására kiírt pályázat beadására

Torma József polgármester: Ezt minden évben be kell adni az önkormányzat-
nak az Államkincstárhoz. Utána automatikusan érkezik a támogatás.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2022. évi la-
kossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstár felé. A képviselõ-testület meghatalmazza a pol-
gármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázat-
tal kapcsolatos teendõk lebonyolítására.

16. A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: A réparakodón a teherautók jönnek-
mennek. A Bem utcába hajtanak, mondván nem tudnak máshol megfordulni.
Ki kellene tenni egy súlykorlátozó táblát. Megkérdezi, hogy a parkoló buszok
ügyében történt-e valami.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Nem.
Kojnok Róbert képviselõ: Felül kell vizsgálni a parkolási rendeletet.
Torma József polgármester: A jelenlegi rendeletet felül kell vizsgálni. Lehet,
hogy a nagytömegû jármûvek parkolását korlátozni fogják. Akkor viszont kell
egy hely, ahol biztosítják nekik a parkolási lehetõséget. Sok probléma van. A
Malom utcán is, a vállalkozó egy éve válaszra sem méltatja a jegyzõt. Fel kell
mérni, hogy hova kellenek táblák, és lépni kell. A jelenlegi helyzet a lakosságot
is irritálja. Problémás a Malom utca, Bem utca, Kórház utca is.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Az óvodánál kint van a parkolni tilos tábla,
mégis ott állnak meg a szülõk. Megkérdezi, hogy a tilalom csak a templomfel-
újítására vonatkozott vagy még fennáll.
Torma József polgármester: Érvényes és kötelezõ erejû. Az iskola és az óvo-
da elõtt is nagy a gépjármûforgalom. A Petõfi utcánál a közútkezelõ is jelezte,
hogy balesetveszély van. Kiraktak oda virágtartókat, 50 méterrel odébb bõven
lenne hely. Annyit lehet sétálni a gyerekkel.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: A játszótéri játékokat cserélni kellene. A vá-
rakat festeni kellene. Hasonló játékokat 100 ezer forinttól már lehet kapni, jó
lenne, ha a pici gyerekek számára is lenne hinta.
Torma József polgármester: A központi játszótér lassan használhatatlan
lesz. 2019 õszén megvették a festékeket, hogy majd a szülõk lefestik. Ez elma-
radt. Van, ahol zománcfesték van a fán. Ez csúnya is, és felújításkor teljesen le
kellene csiszolni. Közben a prospektusban már 500 ezer forintért komplett játé-
kok vannak. Évente egy-egy játékot ki lehetne cserélni. Kéri, hogy nézzék meg
többen, készítsenek egy elõterjesztést a képviselõknek és a bizottságoknak is
van elõterjesztési joga), legyen benne a költségvonzat is. Nem lesz akadálya a
megvalósításnak. Lehet, hogy lesz majd rá pályázat, de addig is kis lépésekben
megújulhat a játszótér.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Az állatkereskedés fölött megbontotta
a vihar a homlokzatot. Potyog rá a járókelõkre, veszélyes. Megkérdezi, hogy
megkeresték-e a lakóközösséget.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Nem.
Torma József polgármester: A lakóközösség szerint nincs balesetveszély.
Szerdán jön a fõépítész, megnézi.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Nagy Károly a közös képviselõ, szerinte
nem veszélyes.
Torma József polgármester: A városközpontban van, nem esztétikus. A
dombóvári építésügyi hatóság tudja õket kötelezni a javíttatásra.

Torma József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
rendkívüli ülés összehívására a sürgõs döntést igénylõ ügy miatt került sor.

17. Javaslat a „Biomassza és építési-bontási
hulladékhasznosító-telep létrehozása Simontornyán
címû projekthez kiegészítõ támogatás igénylésére

Torma József polgármester: A komposztáló üzem eszközbeszerzéséhez kap-
csolódóan a megnövekedett árak miatt kiegészítõ támogatásra kívánnak pá-
lyázni a Belügyminisztériumhoz.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a
„Biomassza és építési-bontási hulladékhasznosító-telep létrehozása Si-
montornyán címû projekthez kapcsolódó elõterjesztést.
Megállapította, hogy az alapanyagárak emelkedése miatt a 2021. évi, Belügy-
minisztérium által elfogadott költségterv nem tartható. A projekt megvalósítá-
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sának költségét 232.683.941 Ft-ban határozza
meg. Nyilatkozott, hogy a szükséges kiegészítõ for-
rásokkal Simontornya Város Önkormányzata nem
rendelkezik, felhatalmazta a polgármestert, hogy a
biomassza és építési-bontási hulladékhasznosí-
tó-telep megvalósításához szükséges 29.617.407
Ft kiegészítõ támogatás igényléséhez kérelmet
nyújtson be a Belügyminisztériumhoz.

2022. március 1.
18. Javaslat az ukrán háborús

menekült családok támogatására
Torma József polgármester: A háború miatt ren-
getegen menekülnek Magyarországra. Az ado-
mánygyûjtést már megkezdték Simontornyán is.
Ezen felül javasolja, hogy az önkormányzat vendég-
házát ajánlják fel a menekülõ családok számára.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-
testülete az önkormányzat tulajdonát képezõ
vendégház kapacitását felajánlotta az ukrán
háborús menekült családok számára. Befoga-
dásukra és ellátásukra a 2022. évi költségve-
tése terhére 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint
összeget különített el. Felhatalmazta a polgár-
mestert a befogadáshoz szükséges elõkészüle-
tek megtételére.

19. Javaslat Simontornya Város
Önkormányzat Képviselõ-

testületének a képviselõ-testület és
szervei szervezeti és

mûködési szabályzatáról szóló
10/2013. (III. 27.) önkormányzati

rendeletének módosítására
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A
Tolna Megyei Kormányhivatal feljegyzéssel élt a
képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûkö-
dési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-
re. A kormányhivatal által észlelt jogszabálysértés
megszüntetésének határideje: 2022. március 16.
Javasolja az SZMSZ 12. § (4) bekezdésének hatá-
lyon kívül helyezését, ez a rész a rendkívüli ülés ösz-
szehívásáról szól, ezt kifogásolta meg a kormányhi-
vatal.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete módosította a képviselõ-testület
és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ról szóló önkormányzati rendeletet.

20. Javaslat az Õszikék Szociális
Szolgáltató Központban a dolgozói

létszám bõvítésére
Torma József polgármester: Az egyik munkatárs
hamarosan nyugdíjba vonul, most a sétálóidejét
tölti. A kiesõ munkaidõt csak túlórában tudjuk pó-
tolni, ez jelentõs költséget jelent az intézménynek.
Anyagilag kedvezõbb megoldást jelentene, ha há-
rom hónapra engedélyeznénk a létszámkeret egy
fõvel történõ bõvítését. Jelenleg van egy szakirá-
nyú végzettséggel rendelkezõ jelentkezõ.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-
testülete megtárgyalta az Õszikék Szociális
Szolgáltató központ dolgozói létszám bõvíté-
sérõl szóló elõterjesztést. 2022. március 7.
napjától plusz egy dolgozó alkalmazását támo-
gatja a 2022. évi költségvetése terhére.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megte-
kinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-je
gyzokonyvek-2022
A hatályos rendeletek kereshetõ formában megta-
lálhatóak a: https://or.njt.hu/onkorm/-:20:3916:-:-:
1:-:-:-/1/10 oldalon
Az anyagot összeállította: Molnárné Bereczki An-
namária hatósági osztályvezetõ

Dr. Balázs Gábor tûzoltó dandártábornok, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója megköszönte az önkéntes tûzoltók munkáját és átadta Szent Flórián
szobrát, hogy vigyázza tûzoltóinkat.
Süli János miniszter úr megköszönte, hogy szabadidejüket áldozzák és életük kockázta-
tásával végzik-e nemes feladatot.

Kojnok Róbert, a Simontornyai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
parancsnoka megköszönte a
sok segítséget, az egyesület tag-
jainak munkáját és elmondta,
hogy az év második felétõl vár-
hatóan elsõdleges beavatkozók
lesznek a tûzoltóink, amivel na-
gyon sok idõt nyerhetnek a be-
avatkozásoknál. Ezután az ön-
kormányzattal közösen aláírták
a tûzoltószertár vagyonátadási
szerzõdését.

A Marpingenbõl érkezett tûzoltóegyesület a testvérváros támogatására nyert pályázatot
és háromezer eurót ajándékozott az egyesületnek, melyet a szertár berendezésére fordí-
tanak.

A tûzoltószertár épületét Lõrinczi Károly református lelkész áldotta meg, majd átvágták
a nemzeti színû szalagot, ezzel jelezve, hogy az intézményeket ünnepélyesen megnyitják.
Ezután az átadott létesítményeket megtekinthették a vendégek.

G.H.H.

ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG
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A polgármester tollából
Az elõzõ testületi-ülés óta eltelt idõszak is
igazolta, hogy az önkormányzatnak milyen
szerteágazó feladatrendszert kell ellátnia.
A napi ügymenetek mellett a pályázatok
elõkészítése, kezelése, beruházásokkal
kapcsolatos feladatrendszer folyamatos
ügymenetet jelentenek. A szomszédunk-
ban zajló háború miatti befogadási felada-
taink, valamint a hivatalt érintõ közelgõ
országgyûlési választások miatt jelentõsen
nõtt a leterheltségünk.
A szociális alapszolgáltatások fejlesztésé-
re nyert pályázatunk kivitelezési munkála-
tai a Vár tér 5. sz. alatt befejezési fázisába
került. Március 26-án megtörtént a nappa-
li ellátást biztosító épület mûszaki átadása.
A hiányosságok megszüntetése után ke-
rülhet sor az épület újbóli használatba vé-
telére. A visszaköltözés idõpontja az új
csatornabekötés elkészültének idõpontjá-
tól függ.
A TOP-os forrásból megvalósuló Körárok
vízrendezéséhez kapcsolódó szivattyúte-
lep és nyomóvezeték kiépítése munkálata-
inak szerzõdését aláírtam. A kivitelezõ áp-
rilisban kezdi meg a beruházást, amely so-
rán egy elektromos szivattyútelep (két
nagy teljesítményû szivattyúval), vízkivéte-
li mûtárgy és egy több mint 500 méter
hosszú nyomóvezeték kerül kiépítésre. A
beruházás kapcsán az érintett medersza-
kaszok kotrása is megtörténik.
Folyik a 61. sz. fõút Simontornyai szaka-
szát elkerülõ út tervezése. A hónap során
több alkalommal egyeztetésekre került
sor. A bizottság nyomvonalra vonatkozó
javaslatai hamarosan a tervtanács elé ke-
rülnek.
Február 17-én a DRV Zrt., kollégáival
folytattunk megbeszélést. Az egyeztetés
során érintettük a csatorna- és vízi közmû-
vek problémáit, fejlesztési lehetõségeit és
feladatait. Szóba kerültek a szõlõhegyi víz-
rendszerek problémái is.
A szomszédunkban indult háborús agresz-
szió láttán a képviselõ-testület kinyilvání-
totta szándékát, hogy segítséget nyújtunk
az otthonukat elhagyni kényszerülõk tá-
mogatására. Az állami segítségprogram
keretében az önkormányzat vendégháza
kijelölésre került. Elsõ alkalommal márci-
us 8-án 20 fõt fogadtunk be, majd a tovább
utazások miatt március 15-én újabb 10 fõ,
illetve március 21-én 5 fõ érkezett hoz-
zánk. A befogadottak ellátására állami tá-
mogatást is kapunk. Büszke vagyok és jó
érzéssel tölt el, amikor látom és tapaszta-
lom az emberi együttérzést, segítõ szándé-
kot. Jelenleg már öt gyermek is tartózko-
dik nálunk. Alapvetõ emberi feladatunk-
nak tekintjük azt, hogy több ezer kilomé-
terre a hazájuktól megmutassuk nekik,
hogy van menedék, ahol át tudják vészelni
a háború szörnyûségeit. Kollégáimmal
dolgozunk azon, hogy az idegenrendészeti
eljárásukat elindítsuk (6 felnõtt és 5 gyer-

mek kérte az oltalmazotti státuszát). Töb-
ben munkát is szeretnének vállalni, ebben
is segítjük õket.
Steinberg testvérvárosunkkal közösen
gyûjtésbe kezdtünk. Egyéni higiénés cso-
magokkal (vécépapír, papírzsebkendõ,
szappan, fogrém, fogkefe, nedves törlõ,
kézfertõtlenítõ) szeretnénk segíteni a ma-
gyar határon átlépõ menekülteknek. Elsõ
lépcsõben a két önkormányzat 200-200
csomagot ajánlott fel. A csomagok össze-
állítása után kívánjuk a határra való elszál-
lítást megszervezni. Mindkét településen
gyûjtés is elindult. Steinbergben már 6000
euro, nálunk eddig közel 100 ezer forint
gyûlt össze. Az adományokból további be-
szerzések fognak történni.
A barnamezõs beruházásunk kapcsán
megkezdõdtek a használatbavételi hatósá-
gi eljárások. Március 19-én megtörtént a
tûzoltószertár, a Városüzemeltetési Kft.
telephelyének ünnepélyes avatása, átadá-
sa. Az ünnepséget jelenlétével megtisztel-
te Süli János miniszter úr, térségünk or-
szággyûlési képviselõje. Úgy gondolom,
hogy egy nagyon színvonalas, jó hangulatú
rendezvény keretében sikerült átadni a lé-
tesítményeket. Nagyon sokan elismerésü-
ket fejezték ki. Kollégáim nevében büsz-
kén fogadtam ezeket. Ezúton is szeretnék
mindenkinek köszönetet mondani, akik
kivették a részüket ennek a rendezvény-
nek a megszervezésében. Hihetetlen jó ér-
zés volt látni ezt a fajta hozzáállást, mun-
kabírást, segítõkészséget.
Érzékeljük a lakossági türelmetlenséget a
Könyök utca útburkolatának felújítása mi-
att. Értjük és megértjük. Én is gyakran
használom az utcát, látom, tapasztalom.
Sajnos a tervezés, a mûszaki tartalom meg-
határozása, majd a költségbecslés tervezõi
feladat. Önhibánkon kívül mennek ezek
nagyon lassan. Március 23-án lezajlott ter-
vezõi szemle után reményeim szerint meg-
teremtõdnek a feltételek ahhoz, hogy elin-
díthassuk a döntés-elõkészítést és majd a
beszerzést. Sajnos ezek sok-sok idõt fel-
emésztõ kötelezõ elemek. A közel 40 mil-
lió rendelkezésre áll, azt elsõ perctõl tud-
tuk, hogy ez kevés lesz. Az energia- és
üzemanyag, valamint az építõanyag árak
változásai nem nekünk segítenek. Remé-
lem, hamarosan a képviselõ-testület elé
kerülhet a beruházás.
Az elmúlt idõszakban önkormányzat bi-
zottságai egy-egy alkalommal üléseztek.
Társadalmi eseményeink is megsokasod-
tak az elmúlt hónapban. Részt vettem a
polgárõr bálon, több képviselõtársammal
a Pillich Akadémia végzõs hallgatóinak
szalagtûzõ ünnepségén, kézilabdakupán, a
nemzeti ünnepünk helyi megemlékezésén.
Köszönetemet szeretném kifejezni a
Krammer Ferenc kórusnak a március
15-ei ünnepi mûsor megszervezésért.

Torma József

Avar- és kerti
hulladék
égetése

Március 1-jétõl a szabályok betartása mellett
(azaz hétköznapokon, állandó felügyeletet bizto-
sítva, a lakókörnyezet zavarása nélkül) engedé-
lyezett az avar- és a kerti hulladék égetése.
A részletes szabályokat az alább mellékelt ren-
delet szövegében olvashatják: Simontornya
Város Önkormányzata Képviselõ-testületé-
nek hatáskörében eljáró Simontornya város
polgármestere 1/2021. (II. 02.) önkormány-
zati rendelete az avar- és kerti hulladékége-
tésrõl 2021. február 3-tól.
Simontornya Város Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének – a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljárva Si-
montornya város polgármestere az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, vala-
mint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó,
levegõminõséggel összefüggõ szabályokról
szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezõket rendeli el:
1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladékok
nyílt téri égetésének helyi szabályozása a leve-
gõ tisztaságvédelmi követelményeinek érvény-
re juttatása érdekében.
2. § A rendelet hatálya kiterjed Simontornya vá-
ros teljes közigazgatási területére, a jogi és ma-
gánszemélyekre, ideértve a magánszemélyek
társaságát is.
3. § (1) Avart és kerti hulladékot csak állandó
felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása
nélkül, a tûzvédelmi elõírások betartásával le-
het égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és
a környezetet ne károsítsa.
(2) Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat
más kommunális illetve ipari eredetû hulladé-
kot.
(3) Nem égethetõ kerti hulladék:
a. december 1. és március 1. közötti idõszak
alatt,
b. vasárnapokon és ünnepnapokon
c. egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási
intézmények, nyitott sportlétesítmények és
egyházi intézmények 100 méteres körzetében,
azok mûködésének idõtartama alatt,
d. ha az arra illetékes szerv tûzgyújtási tilalmat
rendelt el.
(4) A város közterületein egész évben tilos az
égetés.
(5) Október és november hónapban az égetés
csak 9-15 óra között engedélyezett.
4. § A meghatározott égetési idõszakon kívüli
kerti hulladék égetés engedélyezése tekinteté-
ben méltányossági kérelem nyújtható be a
jegyzõnek címezve. A méltányossági kérelem
olyan rendkívüli és elõre nem látható esemény-
re való hivatkozással történhet, mely indokolttá
teszi a méltányossági jogkör gyakorlását.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon
lép hatályba.

Torma József polgármester,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ
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FELÚJÍTÁS
A Szociális Alapszolgáltatások Fejlesztése Simontornyán (TOP
-4.2.1-15-TL1-2016-00009) pályázat keretein belül felújításra ke-
rült az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátó épü-
lete a Vártér 5. házszám alatt. Az épület külsõ szigetelése befeje-
zõdött és új nyílászárókat építettek be. Jelenleg az udvar és a bejá-
ró térkövezése folyik. A belsõ tereken még burkolási munkálatok
zajlanak és a fûtési rendszer korszerûsítése hamarosan befejezõ-
dik. Az épület teljes mértékben akadálymentesített és az idõsek
igényeinek megfelelõen lett kialakítva. Az ingatlan mögött közös-
ségi tér és garázs került kialakításra. A munkálatok várhatóan
március végén fejezõdnek be.

A volt okmányiroda épülete is felújításra került ugyanezen prog-
ramban (Szent István király u. 1., a Simontornya Város Önkor-
mányzata mögötti épület). A munkálatok még itt is zajlanak, de a
külsõ szigetelés befejezõdött és a nyílászárókat kicserélték. A fû-
téskorszerûsítés befejezõdött, a belsõ terek kialakításánál már
csak apró javítási munkálatok vannak hátra. Az ingatlanon belüli
közmûfelújítás (csatorna, gáz, víz, csapadékvíz) miatt az udvar
burkolatcseréjére a fûtési szezon végével kerül sor.

Volt okmányiroda – a családsegítõ szolgálatVolt okmányiroda – a családsegítõ szolgálat
leendõ épületeleendõ épülete

BÚCSÚZUNK SIMONTORNYA
ELHUNYT LAKOSAITÓL

Kállai Gábortól,
Tóth Mihálynétól,
Vigh Józsefnétõl

„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
nyilvántartása alapján készült.)

ADOMÁNYGYÛJTÉS

Simontornya és Steinberg-Wernesgrün testvérvárosunk közös
adománygyûjtést kezdeményez az ukrajnai menekültek
számára.
Pénzbeli adományokat a Simontornyáért Közalapítványon ke-
resztül tudják eljuttatni az alábbi számlaszámon:
OTP 11746098-20028053-00000000 (A közlemény rovatba
kérjük beírni: ukrajnai menekültek támogatása).
Külföldrõl érkezõ adomány esetén az alábbi bankszámlaszám-
ra várjuk a felajánlásokat: HU66 1174 6098 2002 8053 0000
0000
Bank neve: OTP Zrt.
SWIFT kód: OTPVHUHB

Õszikék Szociális Szolgáltató Központ –Õszikék Szociális Szolgáltató Központ –
épülõ garázs és szociális térépülõ garázs és szociális tér
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Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva õsök honszerelmét,
Féltõn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!

(Sajó Sándor)

Március 15-én a Petõfi-szobor mellett gyülekezett az ünneplõ közönség. A Krammer Ferenc Kórus dalokkal, irodalmi összeállítással
idézte meg a korabeli eseményeket. A felolvasott gondolatok a múltba repítettek, megelevenedtek elõttünk a függetlenségre, szabad-
ságra vágyó emberek, a hazáért aggódó, érte harcolni is képes magyarok, felébredtek bennünk az érzések, ténylegesen megindult a sza-
badság és a béke utáni vágy a lelkünkben. Megérezhettük, hogy a béke és a haza milyen fontos mindannyiunk számára és azt is, hogy
milyen sérülékeny. Különösen, amikor Torma József polgármester úr ünnepi beszédében emlékeztette a közönséget a szomszédos
országban zajló háborúra, illetve amikor az ünnepségre kilátogatott ukrán menekültekre tekintettünk.
Polgármester úr beszédében megemlékezett Simontornya 1848-as tisztjérõl, a helyi temetõben nyugvó id. Pillich Ferencrõl, aki szinte
még gyerekként vett részt a szabadságharcban.
Az ünnepség utolsó részében a Petõfi-szobor tövében elhelyezésre kerültek a megemlékezés virágai, majd a temetõben az önkormány-
zat képviselõi megkoszorúzták id. Pillich Ferenc sírját is.

Az 1848-47-es forradalomra
és szabadságharcra

emlékeztünk
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SZALAGAVATÓ A SZAKISKOLÁBAN
Március 11-én ünnepélyes keretek között
tûzték fel a szalagot a Pillich Ferenc nevét
viselõ simontornyai szakiskola végzõs nö-
vendékeinek. Az eladó-, gazda- és lovász-
képzésben részesülõ diákoknak e kis sza-
lag jelzi, hogy a záróvizsgákra való felké-
szüléshez már csak néhány hét áll rendel-
kezésükre.

A három év gyorsan elillant, és a bátorító,
a nehézségeken is átsegítõ gondoskodás,
amit az iskola falai között kaptak, a felnõtt
világban már nem lesz jelen. Az ünnepsé-
gen Torma József polgármester úr köszön-
tötte az ünnepelteket és a megjelent ven-
dégeket, az igazgató asszony, Kántor Mó-
nika szívélyes szavakkal szólt a 11. osztá-
lyosokhoz, majd egyenként feltûzte nekik
a szalagot. Az est fénypontjaként a végzõ-
sök meglepetéstáncában gyönyörködhet-
tek a jelenlévõk.

Kereskedelmi értékesítõk: Csapó Viktória, Kicska Valentína, Hugyecz Viktória, Rostás
Laura, Gárdonyi Anna, Strumberger Krisztián, Kövér Cintia, Kövér Noémi
Lovászok: Baka Jolán, Csonka Nikolett, Pacskó Dorina, Matiszkó Richárd, Pápai Márk
Gazdák: Buzás Zoltán, Baki Dániel, Papp Ferenc, Budai Péter, Nyerges László Richárd,
Szilizlicsenkó Patrik

Sikeres vizsgát kívánok, és hogy mindannyian találjátok meg a felnõtt világban a helyete-
ket!

G.H.H.

Internet
Fiesta 2022

Könyvtárunk ebben az évben 22. alkalom-
mal csatlakozott az Internet Fiesta orszá-
gos rendezvénysorozatához. Ebbõl az al-
kalomból a könyvtárak évrõl évre népsze-
rûsítik a digitális írástudást, a mesterséges

intelligencia lehetõségeit és az okos társa-
dalom megoldásait különbözõ elõadások

keretében. Ez alkalommal az okos társa-
dalom témához kapcsolódva Körtés Kinga
elõadását hallgatták meg gimnazistáink
környezetvédelem és szelektív hulladék-
gyûjtés témában.
Pesti Istvánné Digitális médiamûveltség
szülõknek elõadásában az érintett szülõk a
személyes adatok védelmérõl, a digitális
lábnyomról, tartalomszûrés lehetõségei-
rõl, az álhírek felismerésérõl kaptak tájé-
koztatást.
Egész évben változatos programokkal és
folyamatosan gyarapodó könyvállomány-
nyal várjuk az érdeklõdõket!

Vácziné Horváth Anikó igazgató
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„BETÛVETÕK” SZÉPÍRÓ VERSENY – 2022.
Ebben a tanévben hagyományteremtõ szándékkal „Betûvetõk”
szépíró versenyt hirdettünk az alsó tagozaton. Február 16-ig 67
pályamunka érkezett be, amelybõl nehéz döntés után a 12 legszeb-
bet választotta ki a zsûri.

Az elsõsök közül Németh Anasz-
tázia, Szõke Marcell és Horváth
Emília, a második évfolyamból
Nagy Panna, Sztolyka Fanni,
Klambauer Domink, a harmadik-
ból Kiss Réka, Horváth Friderika,
Emperger Attila, a negyedik osz-
tályosok közül pedig Horváth
Zsófia, Megyeri Martin és Simon
Ramóna munkáit jutalmaztuk ok-
levéllel és ajándékkal. A többi
résztvevõ emléklapot kapott.
Gratulálunk a tanulóknak!

Beidekné Bölcsföldi Mária, Ferenczi
Gertrúd, Kossa Istvánné szervezõk

Februári születések:

Savanyó Hanna
Tóth Gusztáv Noé

Tisztelt Simontornyai Polgárok, Cégek, Vállalkozók!
Kérjük, ha tehetik, adójuk 1%-ával támogassák a
SIMONTORNYAI KÉZILABDAKLUBBOT!
Adószám: 18224245-1-17
Az egyesület adószámával kitöltött lapokat igény szerint biztosítunk. A befolyt összeget utánpótlás-ne-
velésre fordítjuk. Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20031426
Köszönjük bizalmukat!

Tisztelettel: Lampert Csaba ügyvezetõ elnök

Tisztelt Adományozók!
Itt a személyi jövedelemadó bevallás idõszaka, amikor rendelkezhet SZJA 1%-áról valamilyen közhasz-
nú alapítvány javára.
A TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány Simontornya köszönettel fogad minden támoga-
tást, így adója 1%-ának felajánlását is.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy az intézményben mûködõ csoportok a jövõben is meg-
felelõ színvonalon folytathassák munkájukat.
Mit kell tennie? A rendelkezés adója 1%-ról nem kerül Önnek pénzébe, csak egy-két percet kell rászán-
nia az adóbevallás elkészítésekor.
Mindössze annyit kell tennie, hogy az adóbevallás kitöltésekor a bevallás részét képezõ
„EGYSZA” lapon az elsõ mezõbe beírja a TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány
adószámát: 18863558-1-17
Köszönjük támogatását – adója 1 százalékát!

Helyben termesztett

ÉDESBURGONYA
folyamatosan kapható.

Ára: 500 Ft/kg

Vásárolni a Homokdomb u. 1.
szám alatt lehet.

Tisztelt Tagtársak,
Tisztelt Támogatóink!

2022. március 15-étõl már elérhetõek a NAV ál-
tal készített 2021. évi SZJA-tervezetek. Így
egyszerûen, könnyedén be lehet adni (elfogad-
ni) a bevallásainkat. Az egy százalékot (1%) kü-
lön kell elkészíteni. Aki úgy érzi, szívesen támo-
gatná az egyesületet, kérem, töltse ki a nyilat-
kozatot is!

Adószámunk: 18296996-1-17
Ahogy az elmúlt években is tették, kérjük,
támogassanak bennünket!

A Simontornyai Fény-Erõ Egyesület
vezetõsége

Tisztelt Olvasók!
A Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület ez-
úton szeretne köszönetet mondani mindazok-
nak, akik a múlt évi jövedelemadójuk 1%-át
egyesületünk részére ajánlották fel.
Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei évben is
legyenek segítségünkre.

Adószámunk: 18215182-1-17
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

ADÓ 1%
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ITT A FARSANG ÁLL
A BÁL…

Februárban farsangi mulatságot rendeztek osztályszinten az alsó
tagozaton. Az idei évben elmaradt a közös alsó tagozatos farsang.
Most csak a tanító nénikkel, az osztálykeretben szórakoztak a diá-
kok, de ez cseppet sem törte le lelkesedésüket. Szebbnél szebb és
ötletes jelmezekkel készültek, a tanító nénik pedig szórakoztató
játékokkal színesítették a délutánt. A rendhagyó helyzet ellenére
az osztályok így is kivették részüket a télûzõ zajongásból, vigas-
ságból. Bízunk benne, hogy jövõre újra együtt mulathatunk.

G.H.H.

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek, vállalkozók!
A „Simontornyáért” Közalapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik a 2020. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítvá-
nyunknak ajánlották fel, és ezzel Simontornya városát támogatták. Az
SZJA 1%-ából kapott támogatások összege 2020-ban 242 233 Ft volt. A
befolyt összegbõl a kuratórium határozata alapján a következõ célokat,
szervezeteket támogatjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ
2. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
3. A Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat
4. A vendégház felújítására kapott támogatások felhasználásával kapcsola-
tos költségek.
Kérjük, adójuk 1%-ával 2022-ben is támogassák alapítványunkat!
Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány
Adószám: 18858406-2-17
Azok a magánszemélyek, vállalkozók és cégek, akik valamilyen konkrét
célra szeretnének támogatást felajánlani, megtehetik alapítványunkon ke-
resztül. Ez történhet készpénzbefizetéssel és átutalással is a konkrét cél
megjelölése mellett.
Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20028053
Ismét megköszönve bizalmukat!

Tisztelettel: Máté Imre, az alapítvány kuratóriumának elnöke
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Az SBTC nõi kézilabdacsapatának
történetébõl 1.

A KEZDETEKRÕL...
1958 januárjában tartotta a Simontornyai Bõrgyári Torna Club
vezetõségválasztó közgyûlését, ahol a sportkör elnöke önkritiku-
san elismerte, hogy a vezetõség elhanyagolta a többi szakosztály
mûködését és csak a labdarúgó szakosztály mûködése volt a fon-
tos. Bejelentette, hogy 1958-ban a labdarúgás mellett kézilabda
kispályás nõi és férfi csapat, ökölvívás, röplabda, sakk, nagygolyós
teke, valamint atlétika szakosztály mûködtetése a cél. A labdarú-
gópálya mellett a sporttelepen kézilabda kispálya épül. (A kézi-
labda kispálya megjelölés azért fontos, mert abban az idõben ezt a
sportágat nagypályán is ûzték.)
Szerencsés egybeesése a dolgoknak, hogy ekkoriban érkezett a
bõrgyárba mûszaki vezetõnek Szombathelyrõl a komoly kézilab-
dás múlttal rendelkezõ Szép Antal, aki rövid idõ alatt megszer-
vezte a csapatot és elkezdte az edzéseket a sportolni akaró lá-
nyoknak, asszonyoknak.
1958. május 1-jén került sor az elsõ hivatalos mérkõzésre, melyen
az SBTC Gyönk csapatát fogadta. A 600 nézõ elõtt lejátszott
meccsen a hazai csapat 4:2 arányban nyert. A Tolna Megyei Nép-
újság tudósítása szerint a találkozót Massányi Marót testnevelõ
tanár vezette. Az SBTC csapatában a következõ játékosok léptek
pályára: Róthné, Lászlóné, Küzdy, Vinczek, Vörös, Kerekes, Szi-
lasi, Micskó, Németh, Balla.
Még ebben a hónapban megkezdõdött az elsõ Tolna megyei baj-
nokság öt csapat (Simontornya, Tolna, Szekszárd, Bonyhád,
Zomba) részvételével. Az elsõ bajnoki mérkõzésen, amelyet 400
nézõ tekintett meg, a simontornyai csapat 4:4 arányú döntetlenre
végzett a tolnaiakkal. A hazai csapatban Róthné, Küzdy, Szilasi,
Sásdiné, Vörös, Kerekes, Németh, Micskó, Kovács szerepelt. Ezt
követõen a bajnokságban valamennyi mérkõzését megnyerte az
SBTC és veretlenül szerezte meg Tolna megye elsõ nõi bajnoksá-
gában az aranyérmet.
Az 1959-es évben a Baranya megyével közösen rendezett területi
bajnokságban szerepelt és az elsõ mérkõzésen 8:1 arányban fölé-
nyesen gyõztek Sellye csapata ellen. Ennek az osztálynak 10 csa-
pat alkotta a mezõnyét (Pécsi Meteor, Pécsi Dózsa, PEAC, Sza-
bolcs, Építõk, Leöwey Gimnázium, Szigetvár, Pécsi PEDFÕ,
Sellye, Simontornya). Látható, hogy a kilenc Baranya megyei csa-
pattal kellett hétrõl hétre felvenni a küzdelmet a simontornyai
játékosoknak. A bajnokságot 8. helyen sikerült zárni.
Az 1960-as esztendõ a simontornyai kézilabdázás életében hatal-
mas élményt is hozott, hiszen a magyar nõi válogatott és a magyar
férfi válogatott is ellátogatott Simontornyára. A több mint 500 né-

zõ elõtt lejátszott mérkõzéseken a nõi válogatott 16:2, míg a férfi
válogatott 19:6 arányban gyõzött.
Egy érdekes hírre is akadtam 1960-ból. Eszerint barátságos mér-
kõzésen az SBTC nõi csapata 5:0 arányban verte a Sztálinvárosi
Kinizsi (ma Dunaújváros) csapatát. Manapság már nehezen kép-
zelhetõ el, hogy egy csapat ne tudjon egyetlen gólt sem lõni 50
perc alatt (kezdetekben a nõi mérkõzések 2x25 percig tartottak).
A téli idõszakban a felkészülést jól szolgálta a teremkupa-sorozat.
Ezt elsõ alkalommal 1961 januárjában, februárjában Tolna Me-
gyei Népújság Kupa néven szervezték. Hogy az SBTC bõvelke-
dett játékosokban ezt az is bizonyítja, hogy két csapatot is tudott
indítani ezen a kupasorozaton és az 1, és a 2. helyen a simontor-
nyai lányok végeztek. Sokak számára talán meglepõ, hogy külön
kiemelésre került a teremkupa, de az 1960-as években és még ez-
után is több évtizedig salakos és bitumenes pályákon folytak a me-
gyei, de még az NB II-es mérkõzések is.
Az 1961-es évben ismét a megyei bajnokságban indult a csapat. 11
csapat mérkõzött meg egymással (Mözs, Tengelic, Bonyhád,
Nagydorog, Fadd, Iregszemcse, Tolnai Selyem, Tolnai Textil,
Kocsola, Nagymányok, Simontornya). (Szomorúan állapíthatjuk
meg, hogy felsorolt települések nagy részérõl , így Simontornyáról
is eltûnt a nõi kézilabdázás.) A tavaszi szezon zárultával a tabella
elsõ helyén állt a csapat 10 gyõzelemmel, 149 dobott és 15 kapott
góllal.
Az õszi szezont egy kellemetlen esemény zavarta meg. Az SBTC
nõi és férfi csapata Tolnára utazott bajnoki mérkõzésre és Biká-
cson, az ún. „halálkanyarban” – egy azóta lebontott ház falának
ütközött a busz. Többen megsérültek és természetesen a mérkõ-
zés is elmaradt.
Az õszi szezont is veretlenül zárták a lányok 40 ponttal 273:30 gól-
aránnyal.
A megyebajnokság megnyerésével jogot szerzett a csapat az NB
II-be való feljutásért szervezett osztályozó mérkõzéseken való
szereplésre. A Magyar Kézilabda Szövetség Sztálinvárost (Duna-
újváros) jelölte meg az osztályozó színhelyéül. Csapatunknak el-
lenfélként a Kaposvári MTE, a Sztálinvárosi Kohász, a Pécssza-
bolcsi Bányász és a Budapesti Vasas együttesét sorsolták ki. Há-
rom nap alatt kellett négy mérkõzést lejátszani. A jobb játékerõt
képviselõ ellenfelektõl csapatunk vereséget szenvedett és nem ju-
tott fel a magasabb osztályba.
Folytatása következik.

A Simontornyai Bõrgyári Torna Club 100 éve
A XX. század elején Simontornyán aktív sportélet zajlott. Ennek adott szervezett keretet 1922-ben a bõrgyár vezetése, amikor
Simontornyai Bõrgyári Torna Club néven megalakult az SBTC. A klub többszöri átalakulást követõen a mai napig mûködik. Ebben az
évben érkezett el fennállásának 100. évfordulója. A klub és a város vezetõsége szeretné e jeles eseményt méltó módon megünnepelni.
Ehhez kérjük a sportszeretõ lakosság segítségét.
A tervezett kiállításhoz várunk fotókat, igazolásokat, mezeket, egyéb relikviákat. A tárgyakat a városi könyvtárban lehet leadni nyitva-
tartási idõben. A kiállítás után a kapott tárgyakat természetesen visszaadjuk tulajdonosaiknak. Köszönjük, hogy segítséget kapunk a
kiállítás megszervezéséhez.

Vácziné Horváth Anikó szervezõ
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