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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én, 
             1400 órakor tartott üléséről.     

 
Az ülés helye: városháza nagyterme. 
 
Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester  

Csősz László alpolgármester, dr. Jovi Károly, Könyv István János, dr. Mihócs 
Zsolt, Molnár Margit, Szabó Attila, Tenke Botond, Torma József, Tóthné Unghy 
Ilona, Zsolnai István képviselők 
Bárdos László címzetes főjegyző 
 

Meghívott: Aszmann Géza aljegyző 
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető 
Mikoly Tibor őrsparancsnok (I. np.) 
Vácziné Horváth Anikó könyvtárvezető (III. np.) 
Vámi László közmunkaprogram vezető (IX/7. np.) 
Nagy Károly műszaki ügyintéző 

 
Lakosság részéről: 4 fő 
 
Távolmaradt: Körtés István képviselő igazoltan, távolmaradását előzetesen bejelentette 

Kossa István a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság tagja 
Schweigert Györgyné és Nemesi Jánosné az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
tagjai  
Vámi István és Máté Imréné az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 
Dancz Tibor és Tóth Attila az Ügyrendi Bizottság tagjai 
Bajcsi Géza díszpolgár 
 
 

Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatké-
pességet, majd az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjére vonatkozó 
javaslatot 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, s a napirendet 
a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
 

I.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről. 

 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
             Bárdos László címzetes főjegyző 
             Mikoly Tibor őrsparancsnok 

 
II.) A 2010. évi közbeszerzési terv. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

III.) A Városi Könyvtár vezetőjének beszámolója a 2009. évi könyvtári munkáról, a 2010. 
évi tervekről. 

 
   Előadó: Vácziné Horváth Anikó könyvtárvezető 

 
IV.) Tájékoztató a 2009-ben benyújtott pályázatokról, eredményekről. 
 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
V.) Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése, a 2009. évi tapasztalatok, to-

vábbi lehetőségek. 
 
   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

VI.) Javaslat megyei kitüntető címek adományozására. (zárt ülés) 
 
   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 
VII.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) számú rendelet V. 

számú módosítása.  
 
   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

VIII.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 22/2005.(XII.31.) számú önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, módosítása. 

 
   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 
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IX.) E G Y E B E K  
 

1.) Pályázati felhívás a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására. 
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 
 

2.) Tájékoztató Simontornya Város Önkormányzata energiagazdálkodását érintő ön-
kormányzati intézkedések 2004-2009 évi Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről. 
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 
3.) Simontornya intézményi hő-ellátásának racionalizálása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

4.) Sió jobbpart családi házainak ivóvíz ellátása. 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

5.) Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulása társulási megálla-
podásának módosítása. 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

6.) A szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó feladat- és hatáskör ellátá-
sának átruházása. 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

7.) A város közfoglalkoztatási munkaszervezetének létszámhelyzete. 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

8.) A társulási megállapodások áttekintése és módosítása a jogszabályi változások elő-
írásainak megfelelően. 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

9.) Fellebbezések elbírálása. (zárt ülés) 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 
 
I.) napirendi pont 
 
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, 
intézkedésekről. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
 
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 
 
(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, dönté-
sekről. 
 
Előadó: Mikoly Tibor őrsparancsnok 
 
 
Mikoly Tibor őrsparancsnok: A januári testületi ülés óta eltelt időszak alatt 5 büntető felje-
lentés, illetve bűncselekmény történt lopás vétség és lopás bűntett elkövetése miatt. 
22 szabálysértési feljelentést tettek az őrs dolgozói, 3 esetben ittas vezetés miatt, közülük 1 
személy volt simontornyai lakos. 
60 esetben szabtak ki helyszíni, 16 esetben közigazgatási bírságot. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Zsolnai István: A tájékoztatóban az szerepel, hogy az ARTEX Kft. felszámolás alá került, és 
a felszámoló behajthatatlan követelésként jelezte vissza az önkormányzat felé a cég tartozását. 
Mekkora összegről van szó? 
Két család elhelyezéséről kellett gondoskodnia a hivatalnak, mert a házuk életveszélyessé 
vált. Helyreállításuk költségei az önkormányzatot fogják terhelni? Ki finanszírozza? Ha egy 
év múlva sem történik meg a házak állapotának helyreállítása, mi lesz? A két család bent ma-
rad a Szilfa utcai lakásokban? 
Hulladékudvar helyzete: annak idején a VERTIKÁL Zrt. munkatársa a testületi ülés szüneté-
ben kérdésére azt válaszolta, hogy kiképzett személyt fognak ideküldeni február közepére. Ő 
most megnézte mi a helyzet, és azt tapasztalta, hogy két konténert elvittek onnan azóta, a 
szemét pedig „derékig” ér. Közbeszerzés által elnyert közszolgáltatás ez, amit nem végez el a 
szolgáltató. Fel kell szólítani őket. 
A Beszédes F. utca, és ott is a Boros féle ház állapota és környezete rettenetes, már a patká-
nyok is odaköltöztek. Jönnek a nyári ünnepségsorozatok, ezért hatóságilag lépni kell az ügy-
ben. 
A Sióparti út murvával történő feltöltésére mikor kerül sor? 
Megenyhült az idő, a román árusok száma ismét megnőtt a településen. Személy szerint ő is 
találkozott ilyen árussal, amit jelzett is a rendőrség felé, akik azonnal intézkedtek. Ezúton 
köszöni meg a gyors reagálásukat. 
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Nagy Károly műszaki ügyintéző: A tulajdonosokat a hivatal kötelezni fogja az életveszély 
megszüntetésére, amit véleménye szerint nem fognak tudni, végrehajtani. Bizonyos tól-ig 
határ közt büntetést lehet kiszabni. Van egy határ, ameddig az önkormányzat elvégeztethet 
bizonyos munkákat, és az összeget ráterhelheti az ingatlanokra. Utána kiírják a végrehajtást. 
 
Torma József: A hulladékudvarnak semmi köze nincs a szemétszállításhoz. Ez egy pályázat 
volt, amit az önkormányzat adott be, tehát a közbeszerzés útján elnyert hulladékszállításhoz 
semmi köze nincs. 
A két életveszélyessé vált ház állapotának ilyen fokú romlása a tulajdonosok felelőssége volt, 
az ő hanyagságuk miatt következett be. Mindenkinek kötelessége lakóháza állapotának meg-
őrzése, megvédése. 
A tájékoztatóban szerepelt, hogy a LIDL Áruház ügyében, és a HÉV-Sugár Kft. vezetésével 
tárgyalt a polgármester asszony munkahelyteremtés céljából. Amennyiben nem titkos, szeret-
ne ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást kapni. 
A SIÓVÍZ Kft. ügyében is információt kért, ha nem nyilvános, akkor a zárt ülésen szeretné 
hallani a részleteket. 
 
Molnár Margit: A strandon lévő kút üzemeltetését a Városüzemeltetési Kft. vette át. Ez mit 
jelent? 
Dr. Dési Iván fogorvos nyugdíjba megy. Meg kellene keresni dr. Gurzóy Kamilla fogorvost, 
aki most Pincehelyen rendel, és idecsábítani. Ezzel a lakás kérdése is megoldódna, hiszen a 
doktornő helyi lakos. Meg kellene kérdezni őt, nincs-e ilyen irányú szándéka. 
 
Csősz László: Miért késett 4 hónapot a strand pályázati kiírása? 
A munkahelyteremtés ügyében folytatott tárgyalások lényegét ismertesse a polgármester asz-
szony. 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: A strand kútját illetően nem voltak meg az üzemeltetés 
feltételei, azért kapta meg a Városüzemeltetési Kft., mert ott adottak ezek a feltételek. 
A pályázati kiírást késleltette egyrészt dr. Heidecker Péter ügyvéd betegsége, valamint a kem-
ping tulajdonosának, Hóbor Árpádnak betegsége, aki agyvérzést kapott. 
 
Csősz László: Ezt a választ nem fogadja el. 
A várospolitikai fórumot sokkal jobban meg kellene hirdetni, hogy nagyobb legyen a részvé-
tel. Lehetővé kell tenni, hogy interneten is tehessenek fel kérdéseket. Ami most zajlott, az 
kritikán aluli volt, teljesen ellaposodott ez az egész. Nem az a cél, hogy az előadó másfél órát 
beszéljen. 
 
Torma József: Mi a helyzet a hűtőházzal? 
A városgyűlés esetében a TV jelenléte csökkenti a megjelenést, de ettől függetlenül sem nőne 
az érdeklődés, és az aktivitás. 
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Szabó Attila: Nem csak a Beszédes F. utcában van probléma, hanem más utcákban is. Sok 
helyen tönkrement a járda, erre pályázati lehetőséget kell keresni. 
A fiatalok esténként randalíroznak a városban, bedobálják az ablakokat. Kérte a rendőrséget, 
erre figyeljenek oda. 
 
Válaszok: 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: Az ARTEX Kft. tartozása nem igazán jelentős összeg. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: A két életveszélyessé vált lakóház javítási munkáit a há-
zak tulajdonosainak kell elvégezni, ugyancsak nekik kell állniuk a költségeket is. 
A hulladékudvar ügyében hatóságilag intézkedni fognak, a Boros féle ház ügyében is kötele-
zést fognak előírni a holnapi nap folyamán. 
A fogorvos ügyében akkor lesz gond, ha dr. Dési Iván fogszakorvos nem tudja eladni a praxi-
sát, ugyanis ez esetben az önkormányzatnak kell gondoskodnia új fogorvosról. 
A munkahelyteremtő beruházásokkal kapcsolatban akkor fog tájékoztatást adni, ha azok aktu-
álissá válnak, mivel nem szeretné félretájékoztatni a lakosságot. A LIDL áruház esetében még 
az építési munkák folynak, valószínűleg még az idei évben elkészül. A hűtőház ügyében nem 
tud pontos választ adni, de folyamatosan tartja a kapcsolatot a vállalkozóval. 
A Beszédes F. utcában tavaly készült új járda, a Dr. Kiss I. utcában ugyancsak. Megteszik, 
amit lehet, de kevés a pénz. Egyébként megjegyezné, hogy a két utcában épített járda esetében 
több olyan vélemény is elhangzott az ott lakóktól, hogy nem kell nekik, ne mászkáljon senki a 
házuk előtt. 
A várospolitikai fórumot feltették a honlapra, benne volt a helyi újságban, kábeltelevízióban 
is, ezen kívül plakátokon is meg lett hirdetve. A jövőben a hangosbemondót is használni fog-
ják. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1 ellensza-
vazattal – a következő határozatot hozta: 
 

38/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés 
óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájé-
koztatót, továbbá a 
 

        24/2010.(II.15.) számú   
        25/2010.(II.15.) számú   
        27/2010.(II.15.) számú  
        30/2010.(II.15.) számú 
        31/2010.(II.15.) számú   
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        32/2010.(II.15.) számú 
        33/2010.(II.15.) számú 

                                         és a   35/2010.(II.15.) számú 
 

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul 
vette, és elfogadja. 

 
 
II.) napirendi pont 
 
A 2010. évi közbeszerzési terv. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Molnár Margit a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság alelnöke: A bizottság megtár-
gyalta, és elfogadásra javasolta a közbeszerzési tervet. Az ülésen felmerült a volt Ferences 
kolostor hasznosításának kérdése, az, hogy amennyiben bérbe adná azt az önkormányzat, nem 
vonatkozik rá a közbeszerzés. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Szabó Attila: Örül, hogy megnyerte az önkormányzat az ivóvízminőség-javító program pá-
lyázatot. Simontornyán az ammónia a probléma, a szűrők miatt van drágulás. 
 
Csősz László: Amikor Kajos úrral tárgyaltak a Ferences kolostor ügyében 100 milliós ösz-
szegről volt szó, most az előterjesztésben 24 millió Ft a beruházás becsült összege. Miért? 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: Szolgáltatási koncessziónak minősül, ezért ennyi ez az 
összeg. 
 
Zsolnai István: A képviselők zöme nincs képben a Ferences kolostor ügyével kapcsolatban. 
Szeretné, ha a többi képviselő - nem csak az ideiglenes bizottság tagjai - is informálva lenne a 
tárgyalások eredményeiről. 
 
Válaszok: 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: A Ferences kolostor ügyében ad hoc bizottság tárgyalt, 
most a közbeszerzési tanács állásfoglalására várnak a közbeszerzés kérdésében. Amennyiben 
az állásfoglalás megérkezik, a képviselő-testület dönt majd a kolostor ügyében. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 1 tartózko-
dással - a következő határozatot hozta: 
 

39/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi 
CXXIX. tv. 5. §-ában kapott jogkörében eljárva 2010. évre a közbeszerzési 
tervét a melléklet szerint fogadja el. A tervezett közbeszerzések az alábbiak: 

 
 

sszám közbeszerzés tárgya 
beruházás be-
csült összege 
(mFt) 

1 ivóvízminőség-javító program 150 
2 városközpont rehabilitációja 352 

3 Petőfi utcai iskola nyílászáróinak cseréje és 
akadálymentesítése 22 

4 szegregált telepek részleges felszámolása 100 
5 villamosenergia vételezés liberalizációja 68 
6 volt ferences kolostor hasznosítása 24 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 

 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 
 
III.) napirendi pont          
 
A Városi Könyvtár vezetőjének beszámolója a 2009. évi könyvtári munká-
ról, a 2010. évi tervekről. 
 
Előadó: Vácziné Horváth Anikó könyvtárvezető 
 
(Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Vácziné Horváth Anikó könyvtárvezető: Rendbetételre került a könyvtár irodája, valamint 
a TIOP pályázatból beszerzésre kerültek a számítógépek, melyeket már használatba is vettek. 
 
Könyv István János az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság meg-
tárgyalta a városi könyvtár tevékenységéről készült előterjesztést, és javasolta a vezető be-
számolójának elfogadását. 
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Kérdések, hozzászólások: 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: A könyvtár területén is nagy a fejlődés. A fogyatékkal 
élők (mozgáskorlátozottak, vakok és gyengén-látók) szempontjából nagy előrelépés, hogy ők 
is könyvtári tagok lehetnek, nincsenek kizárva ebből a lehetőségből. 
 
Molnár Margit: A Városüzemeltetési Kft. szép munkát végzett az iroda helyreállításakor. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: Ugyancsak a közmunkások, akik szintén kivették részüket 
ebből a munkából. 
 
Könyv István János: A szakértői vizsgálat nagyon fontos, arra szeptemberben majd vissza 
kell térni. A szakértői vélemény szerint is kitűnő munkát végez a könyvtár. A későbbiekben 
meg kell majd szüntetni az épület állagának rossz állapotát, és korszerűtlenségét. Azokat az 
apróbb hiányosságokat, melyeket még megemlít az anyag, a könyvtár folyamatosan meg fogja 
szüntetni. A város lakosságának nagyon fontos központja, színtere a könyvtár, amely a város 
rendezvényeinek szervezéséből is kiveszi a részét. 
Sokszor esik szó a spórolásról, ennek kapcsán a könyvtárvezető asszony felvetette a fűtéssel 
kapcsolatos problémát. A javaslata az volt, hogy egy hozzáértő szakember nézze meg, hogyan 
lehetne órával elkülöníteni a könyvtár fűtését a művelődési házétól, mivel jelenleg a fűtést 
szakaszosan kapják a másik intézménytől. Jelenleg ugyanis egyben van, ami jelentősen meg-
növeli a költségeket, ezen kívül a szakaszos fűtés következtében 13 fokok vannak, ami na-
gyon alacsony. 
A könyvtár nyitva tartása kötött, ezt Torma József képviselőnek jegyezte meg, aki felvetette a 
szakaszos nyitva tartás lehetőségét. Kialakult azoknak a köre is, akik általában délelőtt, vagy 
csak délután tudnak könyvtárba menni. 
 
Torma József: Az épület állapota valóban nagyon rossz, de felújítására most nincs forrás. 
Energiahatékonyság szempontjából is problémát okoznak a vas ablakok, amelyek nagyon 
rosszak. Normális szigetelést kell készíteni. A könyvtári szolgáltatás finanszírozása drasztiku-
san leépült, ez ügyben kell tenni valamit.  
 
Szabó Attila: Fontos lenne még az épület akadálymentesítésének megoldása, erre pályázati 
lehetőséget kell keresni, ezt még ki lehetne préselni a költségvetésből. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: A probléma ismert, az akadálymentesítéshez kapcsolódó 
pályázati lehetőségeket a pályázatíró folyamatosan figyelemmel kíséri. 
 
Könyv István János: Az új nyílászárók beépítésénél már minden esetben törekedtek arra, 
hogy ne legyenek küszöbök. 
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Bárdos László címzetes főjegyző: A testület múlt ülésén a legnagyobb gondot a költségmeg-
takarítás kérdése okozta. Arról volt szó, 13 millió Ft-ot takarítsanak meg az intézmények mű-
ködésénél. A szakfelügyeleti vélemény 3. pontja azt mondja ki, hogy az iskolai könyvtári fel-
adatokról szóló beszámolója, ami kiemelt tevékenysége a könyvtárnak, javasolja, hogyan vé-
gezzék ezt a feladatot a továbbiakban, nem átvállalva az iskolai könyvtár funkcióját. Ő az 
ellenkezőjével értene egyet. Utánanézett, és nagyobb vagy hasonló nagyságú városok, mint 
Simontornya kimondták, hogy szeptember 1-jétől egyesítik a városi és iskolai könyvtárakat. 
Elhangzott, hogy a könyvtár fűtése nem megfelelő, a finanszírozása kevés, ezért az intéz-
ménnyel foglalkozni kell. Most önálló napirend keretében tárgyalnak erről a kérdésről, és a 
képviselő-testületnek abban kellene állást foglalnia, hogy a városi könyvtár olvadjon be az 
iskolai könyvtárba, vagy fordítva. Ez egy ésszerű döntés lenne, sok további problémát letud-
nának ezáltal. 
 
Tóthné Unghy Ilona: Fizikálisan ezt hogyan lehetne megoldani? Az iskolában erre nincs 
hely, a városi könyvtár pedig már most is kicsi. A könyvtárban jelenleg 2 személy dolgozik, 
ez a szükséges létszám, amire akkor is szükség lenne, ha a két könyvtár összeolvadna.  
 
Torma József: Ő már javasolta ezt a lépést. Ne úgy álljanak hozzá, hogyan nem lehet megol-
dani. Mindenre van megoldás. 
Van a kistérségnek szakértője, őt kellene felkérni a két könyvtár összeolvasztása lehetőségé-
nek a megvizsgálására. Logikus lépés lenne ez, amit már sokkal korábban meg kellett volna 
tenni. A határozatba be kell építeni, hogy egy független szakértő vizsgálja meg ezt a kérdést. 
Úgy gondolja, hogy a kistérség alkalmazásában álló oktatási szakértő ingyen is megtenné ezt, 
mivel tudomása szerint járnak ingyen szolgáltatások a kistérségtől. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: Ma a vizsgálat elvégzéséről kell csak döntést hoznia a 
képviselő-testületnek. Amennyiben a kistérség szakértője ingyen elvégzi a vizsgálatot, úgy 
áprilisban ismét napirendre tűzi a könyvtár kérdését. 
 
Tóthné Unghy Ilona: Egyetért a szakértő bevonásával, de akkor is el kell mondania, hogy az 
iskolának egyetlen üres helyisége sincs. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület Torma József képviselő módosító javaslatát a kistérségi szakértő bevo-
násával kapcsolatban 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elfogadta. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 2 tartózko-
dással – a következő határozatot hozta: 
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40/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális in-
tézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 68. § g) pontja szerinti fenntartói – illetőleg a költ-
ségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tör-
vény (a továbbiakban: Kt.) 8. § (2) bekezdésében továbbszabályozott irányí-
tási hatáskörében elfogadta a Városi Könyvtár igazgatójának a Simontornyai 
Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  
 
A képviselő-testület a Tamási-Simontornya Városkörnyéki Önkormányzat-
ok Többcélú Kistérségi Társulása szakértőjének bevonásával kívánja vizs-
gálni a Városi Könyvtár integrációját a Vak Bottyán Általános Művelődési 
Központtal, illetőleg az Általános Művelődési Központ iskolai könyvtári 
szolgáltatásának megszüntetését, és a szolgáltatásnak a Városi Könyvtár ál-
tal történő ellátása lehetőségét.  
A képviselő-testület kapjon tájékoztatást a Simontornyai Városi Könyvtár 
Kt. 10. § (1)-(2) bekezdése szerinti, az Általános Művelődési Központba 
történő beolvadással és az Általános Művelődési Központ jogutódlásával 
történő megszüntetése lehetőségéről, illetőleg az iskolai könyvtári szolgálta-
tásnak a Városi Könyvtár által történő ellátásának lehetőségéről, módjáról, 
tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó elő-
írásaira. 
 
A képviselő-testület felkéri a képviseletét a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése szerint ellátó és az önkormányzat 
nevében az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 
Kormányrendelet 72. § (6) bekezdése szerint kötelezettségvállalásra jogosult 
polgármesterét a szakértői vélemény beszerzése érdekében a szükséges in-
tézkedések megtételére. 
 
Határidő: soron kívül, a Képviselő-testület munkaterv szerinti soron követ-

kező ülésén történő beszámolási kötelezettséggel 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

 
IV.) napirendi pont          
 
Tájékoztató a 2009-ben benyújtott pályázatokról, eredményekről. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Molnár Margit a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság alelnöke: A bizottság megtár-
gyalta a 2009. évi pályázatok eredményeiről készített tájékoztatót, s egyhangúlag elfogadta 
azzal a megjegyzéssel, hogy még hiányzik a „Színházi Nyár” támogatási összege az anyagból. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Csősz László: A le nem zárult pályázatok vége számszakilag nem stimmel, 4 millió Ft-os 
eltérés van. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: Ebben az anyagban még nem szerepel a LEADER pályá-
zat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 
 

41/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2009-ben benyújtott pályázatokról, eredményekről készített tájékoztatót, és 
azt elfogadja.  

 
 
V.) napirendi pont 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése, a 2009. évi tapasz-
talatok, további lehetőségek. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Könyv István János az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság az elő-
terjesztés elfogadását javasolta. 
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkája erősen 
kötődik ezekhez a csoportokhoz, civil szervezetekhez. Jelentős civil szervezeti élet zajlik Si-
montornyán, a városi rendezvényekhez az ő segítségüket kérik. 
Elmondta, hogy a bizottság a 800.000 Ft-ból, amit kapott, 100.000 Ft-ot céltartaléknak tart 
meg, 50-50.000 Ft a tartalék, a többit felosztották a civil szervezetek között. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Az anyagiak mellett a közmunkaprogram is nagyon sokat 
segít a civil szervezeteknek, ezek az emberek munkát végeznek szinte minden egyes területen, 
ami ugyancsak komoly segítséget jelent számukra. 
 
Könyv István János: A civil szerveződéseknek is el kell gondolkodniuk azon, hogy legna-
gyobb támogatójuk az önkormányzat. Alapítványi formában kellene tevékenykedniük, mert 
így pályázni tudnának, s az előrelépést jelentene. 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: A civil szervezetek támogatását már nem lehet ennél szé-
lesebb alapokra helyezni. Van egy törvény és egy helyi rendelet, melyek szerint csak az a 
szervezet kaphat támogatást az önkormányzattól, amelyik elszámolt az előző évben kapott 
támogatással. Nyilatkozatot kell tenni az összeférhetetlenségről is. Ezeket szigorúan ellenőr-
zik, és ha ezen kritériumok valamelyikének nem felelnek meg, akkor vissza kell fizetniük a 
kapott támogatást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
 

42/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ön-
kormányzat és a civil szervezetek együttműködése, a 2009. évi tapasztala-
tok, további lehetőségekről szóló polgármesteri beszámolót. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
 

Csőszné Kacz Edit polgármester zárt ülést rendelt el.  
 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester ismertette a zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
VII.) napirendi pont 
 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) számú 
rendelet V. számú módosítása. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Molnár Margit a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság alelnöke: A bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolta a költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Csősz László: A 6. számú mellékletnél a bevételeknél úgy fogadták el, hogy 60 millió Ft-ot 
állítottak be a kötvényből a város-rehabilitáció pályázatra. Mivel nem nyert a pályázat, ezt ki 
kellene venni. Ugyanez a helyzet a kazánházak rekonstrukciójával. A fogorvosi rendelőre van 
15 millió Ft, a városháza vizesblokk korszerűsítésére 5 millió Ft, ez összesen 85 millió Ft-ot 
jelent, amit a tavalyi a költségvetésből nem használtak fel. Körtés István képviselő szokta 
megjegyezni, hogy 80-90 milliós hiánnyal zárták a költségvetést, de ha ezeket a számokat 
megnézik, akkor láthatják, hogy kiegyenlítik az említett hiányt.  
Az induló költségvetés 2009-ben 145 millió Ft volt, azt 65 millió Ft-tal meg kellene növelni, 
és 210 millió Ft-os értéken szerepeltetni, mint lekötött összeget. Viszont a kötvény csak 180 
milliós értéken szerepel a befektetési oldalon. Ha nem használnak fel egy összeget, akkor az 
kerüljön vissza. 
Van egy olyan döntés, hogy a kötvény csak testületi döntéssel használható fel. 
 
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: A teljesítési oldal majd a zárszámadásnál szerepel. 
A beszámoló készítésekor nem lehetett betenni, de a zárszámadásnál már szerepelni fog.  
 
Csősz László: Módosításra is van lehetőség. 
 
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: Mikor a beszámolót készítették, még nem voltak 
ezek az adatok a birtokukban. A zárszámadásnál már szerepelni fog a 210 millió Ft. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: A kötvény felhasználásáról csak minősített többséggel 
dönthet a képviselő-testület, és az csak beruházásra fordítható. 
 
Torma József: Lehet már tudni, hogyan záródik a tavalyi év? 
 
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: Mínusz 34 millió Ft-tal. 
 
Torma József: Ezen azért el kell gondolkodniuk, van még tennivaló. Tudja, más települések-
nél is vannak problémák, de ez Simontornya problémája, ami megoldásra vár. 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: A képviselő-testület elmondhatja, hogy megtett a 4 év 
alatt mindent, amit lehetett, de van egy határ, amit nem lehet túllépni. Azért, mert további 
megszorításokat már nem tudnak alkalmazni, nem zárhatnak be intézményeket azért, mert 
erőn felül csökkentek az éves normatíva támogatások. Igaz a gondozási központ fenntartása 
nem kötelezően ellátandó feladat például, de nem szabad megszüntetni azt, amit eddig a város 
kivívott magának. 
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Ha a képviselő-testület megállapítja, hogy a –34 millió Ft nem felelőtlen gazdálkodás miatt 
van, hanem mert tavalyihoz viszonyítva közel 70 millióval csökkent az önkormányzati támo-
gatás, nyugodtan nézhet választói szemébe, és nem biztos, hogy az a megoldás, hogy decem-
ber 31-ig nullára kell kihozni a költségvetést. 
 
Csősz László: Abban igaza van Torma József képviselőnek, hogy ha 35 millió mínuszt pro-
dukálnak egy évben, a pénzintézet azt be fogja hajtani. Mi lesz jövőre? Még jobban el fognak 
adósodni, ezért valamit változtatni kell. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: Meg kell találni a plusz pénzeket. Amit már elért az ön-
kormányzat, azt megszüntetni nem szabad. Ésszerű módon kell fejleszteni. 
 
Tenke Botond: Nem a képviselő-testület hibája, hogy ilyen helyzetbe jutott az önkormányzat, 
de a félelmetes az, hogy ez még rosszabbodni fog. 
 
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: A 34 millióból 14 milliót idén megkaptak az egyik 
társtelepüléstől, ezt azért nem árt, ha tudják a képviselők. 
 
Torma József: Úgy kell túlélni ezt az időszakot, hogy tovább már ne adósodjanak el semmi-
lyen körülmények között. Egyébként ő sem gondolt intézmény bezárására. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül - a következő rendeletet alkotta: 

 
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 
6/2010.(IV.2.) számú önkormányzati rendelete 

 
 

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20) számú  
rendeletének módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
VIII.) napirendi pont 
 
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 22/2005.(XII.31.) számú önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata, módosítása. 
 
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Bárdos László címzetes főjegyző: A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet jogilag hozzá 
lett igazítva a jelenleg hatályos jogszabályokhoz, ez volt a módosítás oka. 
 
Torma József az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra java-
solta a rendelet-tervezetet. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül - a következő rendeletet alkotta: 
 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

7/2010.(IV.2.) számú önkormányzati rendelete 
 
 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 22/2005.(XII.30.) számú rendelet módosításáról 
 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 
IX.) napirendi pont 
 
E G Y E B E K 
 
 
X/1.) napirendi pont 
 
Pályázati felhívás a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására. 
 
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: A múlt ülésén a képviselő-testület összeállította a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtő támogatására a pályázati kiírást, melyet az ülést követően 
megküldtek a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának véleményezésre. A 
TVI megállapította, hogy a tervezet alapján nyújtandó munkahelyteremtő támogatások cse-
kély összegű támogatásnak minősülnek, és összeegyeztethetőek az önkormányzat rendeleté-
ben foglaltakkal. A pályázati kiírást a TVI egy az egyben, változtatás nélkül elfogadta. A vál-
lalkozók így április 1-jétől már pályázhatnak. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 
 

47/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Euró-
pai Közösséget Létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése sze-
rinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és regionális tá-
mogatási térképéről szóló 85/2004.(IV.19.) Kormányrendeletben fog-
laltak figyelembevételével pályázati felhívást állított össze a „helyi 
mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalko-
zók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára”, új munka-
helyek létrehozásának támogatása, a foglalkoztatottság növelése és el-
sősorban a simontornyai álláskeresők munkához juttatásának elősegí-
tése érdekében. 
 
Simontornya Város Polgármestere a 4/2010.(II.16.) számú önkor-
mányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján haladéktala-
nul tegye közzé a pályázati felhívást a város honlapján, a városi tele-
vízióban és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

 
X/2.) napirendi pont 
 
Tájékoztató Simontornya Város Önkormányzata energiagazdálkodását 
érintő önkormányzati intézkedések 2004-2009 évi Állami Számvevőszéki 
ellenőrzéséről. 
 
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: Ez az állami számvevőszéki ellenőrzés olyan volt, ami-
lyen ritkán van önkormányzatoknál. A vizsgálat során elmarasztaló észrevétele elsősorban az 
energiagazdálkodásra vonatkozott, ami egyébként nem kötelező önkormányzati feladat. Tehát 
az, hogy nem áll alkalmazásban energetikus az önkormányzatnál, s ebből kifolyólag milyen 
feladatokat nem oldottak meg, igaz, valós helyzet, de nem kötelező feladat, s energetikust a 
jövőben sem fog tudni e célra alkalmazni az önkormányzat. Kötelező feladat a közvilágításról 
való gondoskodás, az erre vonatkozó megállapítások pozitívak megítélése szerint. Az, hogy 
nem szerepelnek a célkitűzések között, melyeket a testület 5 éven keresztül egyedi határoza-
tokban fogalmazott meg, lehet negatív dolog, és oda kell rá figyelni majd a következő testü-
letnek.  
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Összességében úgy ítéli meg a képviselő-testületnek, polgármesteri hivatalnak az energiagaz-
dálkodás terén semmi szégyellnivalója nincs 
Javasolta, fogadja el a képviselő-testület a kiadott intézkedési tervet. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 
 

48/2010.(III.29.) számú KT határozat 
1.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-

ismerte, megtárgyalta és elfogadja az Állami Számvevőszék Tol-
na Megyei ellenőrzési Iroda, Szekszárd által Simontornya Város 
Önkormányzatánál 2004-2009. évekre vonatkozóan az energia-
gazdálkodást érintő önkormányzati intézkedések, az energiaracio-
nalizálást célzó támogatások hatásának ellenőrzéséről szóló 
számvevői jelentést, valamint a számvevői javaslatok végrehajtá-
sára vonatkozó Intézkedési Tervet. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegy-
zőt, hogy az elfogadott Intézkedési Terv operatív végrehajtásáról 
gondoskodjanak, a képviselő-testületi döntést igénylő előterjesz-
téseket készítsék el, és terjesszék be jóváhagyásra. 
 
Határidő: az Intézkedési Tervben foglaltak szerint 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
              Bárdos László címzetes főjegyző 
 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy a képviselő-
testület által jóváhagyott Intézkedési Tervet az Állami Számvevő-
szék Tolna Megyei ellenőrzési Irodájának küldje meg. 

 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

 
IX/3.) napirendi pont 
 
Simontornya intézményi hő-ellátásának racionalizálása. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Molnár Margit a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság alelnöke: A bizottság megtár-
gyalta az előterjesztést, és javasolta, hogy legalább 3 cégtől kérjenek be ajánlatot a megvaló-
síthatósági tanulmány elkészítésére az intézményi hő-ellátás racionalizálásának ügyében. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Torma József: Tudta a bizottság kik voltak itt ez ügyben? 
 
Molnár Margit: Az anyagból értesültek róla. 
 
Zsolnai István: Az úr, aki jelen volt alátámasztotta, hogy a strandnál lévő víz nem alkalmaz-
ható erre a célra. 
 
Torma József: Ezt a témát ő próbálta erőltetni, s amikor a geotermia került középpontba, 
akkor ő úgy fogalmazott, hogy ez még bizonytalan. Valószínűleg mindenki osztja az azzal 
kapcsolatos véleményt, hogy valamiféle alternatívát választani kell. Az energetikai hasznosí-
tás, a gazdaságosság hagy kívánnivalót maga után. Idejött ez a társaság, aki ezen a területen 
az országban igen komoly referenciákkal rendelkezik, számos megvalósult projekt van, ami-
ben ez a társaság, és ezek a szakemberek részt vettek. Idejöttek úgy, hogy ez a városnak egy 
fillérjébe sem került, körbejárták az intézményeket, és nagyon sok olyan meglátásuk volt, ami 
forintosítható, ilyen volt, pl. a termosztátok kérdése, amivel az intézmények nem rendelkez-
nek, és pár ezer forintba kerülnének csak. Sarkalatos pont a sportcsarnok téli fűtése, amit az 
igazgató asszony is igazolhat, hogy az egy feneketlen kút.  
Emlékeztetni szeretne rá, hogy amikor a képviselő-testület meghozta annak idején azt a dön-
tését, hogy a Pb gázról áttérnek a földgázra, komoly összeget takarítottak meg. 
A bizottság azt mondta, a geotermia nagy kockázatot hordoz magában ezen a vidéken, ezt el 
kell felejteni. Megjegyezné, a 30-40 fokos vízzel is lehetne fűteni egy hőszivattyú segítségé-
vel.  
Ez a társaság iderakott egy anyagot, azt mondta, van racionalitása, hogy egy eredményes, 
forintosítható tervet dolgozzanak ki. Véleménye szerint ez egy korrekt anyag, lehet pályáztat-
ni, lehet keresni más cégeket, nem tudja van-e értelme, de keressenek, ha ez lesz a döntés. Ő 
megbízná ezt a céget a tanulmány elkészítésével.  
A biomasszás megoldás a Hunyadi utcai iskolánál merült fel, a bekerülési összeg lehet kérdés. 
A hő-központos dolgot még át kell rágni, nem biztos, hogy első körben mindjárt el kell vetni, 
de az sem biztos, hogy ezt kellene választani.  
Az előterjesztőnek volt egy javaslata, ami véleménye szerint meggondolandó, mégpedig a 
sportcsarnoknál a napkollektoros megoldás. A létesítmény tetőszerkezete alkalmas lenne a 
napkollektorok elhelyezésére, így meg tudnák oldani a sportcsarnok tavaszi, őszi fűtését. 70 
%-os támogatás érhető el eredményes pályázat esetén. Egyébként ez a jövő, lépéseket kell 
tenni ez irányba. 
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Molnár Margit: Ilyen dolgokra kell felhasználni a kötvényt, melyek megtérülnek. 
 
Csősz László: Minden egyes telephelynél szerepel, hogy több lépcsőben automatizálni kell a 
fűtési rendszert. Javasolta első lépcsőben automatizálni a fűtési rendszert minden intézmény-
nél, nézzék meg ennek hozadékát, és hasonlítsák össze vele ezt a beruházást. 
Az anyag jó, de a hálózat kiépítését nem tartja jónak. Az a beruházás jó, ami 5 év alatt megté-
rül, a 10 év sok. 
Foglalkozni kell ezzel az anyaggal, de első lépcsőben nézzék meg, mit takarítanak meg a fű-
tésrendszer automatizálásán, és 300.000 Ft értékben állítsák be ezt a költségvetésbe. 
 
Torma József: Ne veszítsenek időt, ne gondolkozzanak sokáig. Nem 10 évről van szó, hanem 
5-7 évről a megtérülést illetően, ha pedig emelkedni fog a gáz ára, akkor még ennyi sem lesz. 
Indítsák el, amit Csősz László alpolgármester úr javasolt. 
 
Molnár Margit: A Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság azt javasolta, ha elkészíttetik a 
megvalósíthatósági tanulmányt, akkor az egészet vigye végig ez a cég. 
 
Zsolnai István: Ez nem esik közbeszerzés alá? 
Még 2-3 céget meg kellene keresni. 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: A tervezés egy szolgáltatás, ami 8 millió Ft alatt nem tar-
tozik közbeszerzés alá. 
Nem biztos, hogy egy másik cég olcsóbban elvállalná ezt a feladatot, az pedig nem lenne er-
kölcsös, ha egy másik céget bíznának meg a tanulmány elkészítésével, míg ez a cég már eddig 
is sokat dolgozott a feladaton. A testületnek azt kell eldöntenie az olcsóbb, vagy az erkölcsös 
megoldást választja. 
 
Zsolnai István: Lehet, találnak egy másik olyan céget, amelyik az mellett, hogy erkölcsös, 
még olcsóbb is lesz. Ha pedig ez a cég teszi a legjobb ajánlatot, a képviselő-testület természe-
tesen őket fogja választani. 
 
Szabó Attila: Azt kell eldönteni, melyik irányba induljanak. Egyetértett alpolgármester úr 
javaslatával. 
 
Könyv István János: Az is nagyon fontos, melyik alternatív energiára dolgoztassák ki ezt a 
számítást. 
 
Tenke Botond: Torma József képviselő ötletét támogatja, a helyi értékeket ki kell használni, 
mert ki vannak szolgáltatva a földgáznak, ez mellett a környezetvédelem is nagyon fontos. 
 
Torma József: Ez a társaság korrektül állt a kérdéshez. Ezt komplexen kezelné a pályázat. A 
legnagyobb hatékonyságú energiacsökkenést a szigeteléssel érnék el. Több lábon kell állni 
egyszerre, az alternatív fűtési mód a jövő. 
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Amennyiben mégis úgy dönt a testület, hogy több cégtől is kér még ajánlatot, akkor nagyon 
pontosan meg kell fogalmazni, mit is akarnak, valamint meg kell nézni a tartalmi elemeket és 
a referenciákat is. 
 
Molnár Margit: Kérjenek több cégtől ajánlatot. 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: Az a kérdés, kötelező-e több cégtől ajánlatot kérni. 
Mennyire sürgős ez? Mert, ha előkészítik és megfogalmazzák a szempontokat, a testület a 
következő ülésén dönthet róla. 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: Milyen műszaki tartalmat adhat ki a pályázati kiírásban? 
 
Molnár Margit: Egy-egy fűtési módhoz, egy-egy intézménynél a tanulmánytervet készíthet-
né más-más cég. 
 
Csősz László: Minden terület oldja meg a maga problémáját. A költségvetés általános tartalé-
kából 300.000 Ft-ot szavazzanak meg a fűtés automatizálásához. A cégektől a gáz kiváltására 
kell kérni egy megvalósíthatósági tanulmányt. 
 
Torma József: Komplexen kell kezelni az egészet. 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: Azt kell megírni, hogy a képviselő-testület Simontornyán 
az intézmények hő-ellátásának racionalizálását tervezi. Ehhez kérnek árajánlatot a megvaló-
síthatósági tanulmány elkészítésére, és megadják az érintett intézmények adatait. Azt majd az 
ajánlattevő cégek eldöntik, melyik megoldás lenne a legjobb, és ha itt lesz a megvalósítható-
sági tanulmány, dönt a testület. 
 
Torma József: Tehát van ez az anyag, és kérnek még három másikat? Vagy ez egy kiindulási 
anyag? A cégek pedig eldöntik napenergia, vagy más megoldás lenne a legjobb, és akkor a 
hivatal ismét elkezdheti kigyűjteni az ezzel kapcsolatos számlákat. Miért nem hangzott ez el 
novemberben, amikor erről döntöttek? Azóta eltelt három hónap, és most keveslik az egy cé-
get.  
Legalább akkor ennek a szakértő gárdának a munkáját, illetve az általuk készített anyagot 
fogadják el egy bemenő adatnak, hogy mit szeretnének elvégeztetni. 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: Ő is ezt mondta. Visszautalt az állami számvevőszéki 
vizsgálatra, melynek eredményeként azt kifogásolták, hogy ami saját beruházást végeztetett 
az önkormányzat, saját kivitelezővel, nem hirdették meg.  
 
Torma József: Ne csak a megvalósíthatósági tanulmány, hanem a pályázat elkészítése is sze-
repeljen. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: A projektről majd később lesz szó. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság módosító javaslatát, misze-
rint több cégtől is kérjenek árajánlatot a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 9 igen, 1 
nem szavazattal, 1 tartózkodással; 
 
Torma József képviselő javaslatát, hogy a pályázat elkészítése is kerüljön bele a kiírásba 10 
igen, 1 nem szavazattal; 
Csősz László képviselő módosító javaslatát a szabályozási technikák kiépítésére vonatkozóan 
300.000 Ft erejéig, augusztus 31-ig 11 igen szavazattal elfogadta. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 
 

49/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Simontornya intézményi hő-ellátásának racionalizálására készített előter-
jesztést. 
A képviselő-testület felkéri a képviseletét a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében ellátó, és az önkor-
mányzat nevében az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 72. § (6) bekezdése alapján kötelezett-
ségvállalásra jogosult polgármesterét, hogy három gazdálkodó szervezettől 
kérjen az önkormányzati fenntartású intézmények elhelyezésére szolgáló 
önkormányzati tulajdonú épületek energia racionalizálására vonatkozóan 
megvalósíthatósági tanulmányt meghatározott műszaki tartalommal, és aján-
latot a pályázat elkészítésére. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
3/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartaléka terhére 
300.000 Ft összeget különít el az önkormányzati fenntartású intézmények 
(két ingatlan) elhelyezését biztosító önkormányzati tulajdonú épületek fűté-
se szabályozási technikáinak kiépítésére. A fejlesztés megvalósítási határ-
ideje 2010. augusztus 31-e.  
 
Határidő: az ajánlatkérésre soron kívül, a fejlesztés megvalósítására 2010. 

augusztus 31. 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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IX/4.) napirendi pont 
 
Sió jobbpart családi házainak ivóvíz ellátása. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Molnár Margit a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság alelnöke: A bizottság azt java-
solta, hogy várják meg, mi lesz a szennyvízteleppel. Az „A” variáció elfogadását javasolták. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Torma József: Április 6-án lejár a vízszolgáltatási szerződés, onnantól kezdve nem lesz szol-
gáltató. Hogy a VERTIKÁL Zrt. végezni fogja-e ezt, kérdéses. Az ivóvízellátás kötelezően 
ellátandó önkormányzati feladat, ezért ezzel a javaslattal vitába szállna. Szerinte lajtkocsival 
nem fog működni az ivóvízzel történő ellátás a Sió jobbpartján. Nem szabad ezt a kérdést 
sokáig húzni. 
 
Zsolnai István: A VERTIKÁL Zrt. nem szállhat ki egyik napról a másikra, de ha mégis ilyen 
helyzet állna elő, valahogyan megoldanák ezt a problémát. Szerinte azonban a zrt. nem teheti 
ezt meg, mert abból igen súlyos gond adódna. Amíg ez a szolgáltatás nem az önkormányzaté, 
ne költsenek rá. 
 
Bárdos László címzetes főjegyző: A szóban forgó épületek előtt kell biztosítani egy közku-
tat, közkifolyót. 
 
Csősz László: Ez a dolog érintené a szennyvíztelep vízellátását? Ha igen, hosszútávon csak 
ez a megoldás. Ez a beruházás 1-2 éven belül megtérül, márpedig ha ennyi idő alatt megtérül, 
meg kell csinálni. 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: A vízszolgáltatás nem alapvető feladata az önkormányzat-
nak, mert nincs szerződése. Mehet bárki panaszra, nem szeg szerződést az önkormányzat, 
mert nincs szerződése. 
A VERTIKÁL Zrt-nek nincs üzemeltetési engedélye és szerződése, valamint eladta a 
hidroforházat a NITROKÉMIA Zrt-nek, ezért menjen ki ebből az egészből.  
 
Csősz László: Ezt az információt meg kellett volna osztania a képviselőkkel. 
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Torma József: Még egyszer megemlítené, hogy a vízszolgáltatási szerződés április 6-án lejár. 
A VERTIKÁL Zrt. nem fog csinálni a vízzel semmit, a saját cége az önkormányzatnak azt 
mondja, nem szolgáltat tovább, akkor viszont a saját cég is nehéz helyzetbe kerül. Víz kell a 
szennyvíztisztításhoz, és az említett terület lakóinak is, ezért nem szabad húzni az időt, meg 
kell oldani ezt a problémát. A hálózat közművagyon, ami nem a SIÓVÍZ Kft-é, hanem az 
önkormányzaté. Az ivóvízellátás pedig az önkormányzat kötelező feladata. 
Tárgyaljanak a NITROKÉMIA Zrt-vel is. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: A lakóházak elé közkutat kell tenni, mert nem maradhat-
nak ivóvíz nélkül ezek az emberek. 
 
Csősz László: Meg kellene nézni, ebből mennyi terhelné a Városüzemeltetési Kft-t, és meny-
nyi az önkormányzatot. 380 Ft + ÁFA lenne a víz, ha a Városüzemeltetési Kft. üzemeltetné, 
és 240 Ft + ÁFA, ha a SIÓVÍZ Kft. Ebben az esetben jelentős megtakarítás jelentkezne. A 
bekötés pedig a lakó költsége. 
Javasolta osszák meg a költségeket, és a két ár közötti különbséggel csökkentsék a Város-
üzemeltetési Kft. támogatását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület Csősz László képviselő módosító javaslatát 11 igen szavazattal elfogad-
ta. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 4 ellenszava-
zattal - a következő határozatot hozta: 
 

50/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi 
LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében kapott jogkörében eljárva megtárgyalta a 
Sió jobbparti családi házak ivóvíz ellátása tekintetében készített előterjesz-
tést. 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simontornya, 
Sió jobbparti családi házak egészséges ivóvíz ellátását a SIÓVÍZ Kft. javas-
lata alapján megoldja. Ehhez a szükséges 1.831.000 Ft-ot a 2010. évi költ-
ségvetés céltartaléka terhére biztosítja. 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.17.) számú önkormányzati ren-
delet végrehajtása során, illetve a költségvetési rendelet módosítására vo-
natkozó javaslat elkészítésekor vegye számításban a Városüzemeltetési Kor-
látolt Felelősségű Társaság támogatási igényének teljesítésekor a 380 Ft/m3 
+ ÁFA és a 240 Ft/m3 + ÁFA vízdíjból keletkező különbözetet. A Város-
üzemeltetési Kft. támogatási igénye a ténylegesen fogyasztott vízmennyisé-
get figyelembe véve. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

 
IX/5.) napirendi pont 
 
Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulása társulási 
megállapodásának módosítása. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Könyv István János az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság a társu-
lási megállapodás jogszabályváltozás miatt történő módosítását elfogadásra javasolta. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
 

51/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 2. §-a alapján át nem ruházható hatáskörében 
megvitatta a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ttv. 4. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Tamási Város-
környéki Önkormányzatok Közoktatási Társulása Társulási Megállapodását 
az Ötv. 10. § (1) bekezdés e) pontja alapján minősített többséggel elfogadja. 
 
Határidő: a jegyzőkönyv elkészültével egy időben a határozat kivonat meg-

küldése 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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IX/6.) napirendi pont 
 
A szilárd hulladékgazdálkodás közfeladatra vonatkozó feladat- és hatáskör 
ellátásának átruházása. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Torma József: Tárgyaltak a szolgáltatóval? Nem vállalná ezt át az önkormányzattól? 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ezt a feladatot az önkormányzat átruházta a társulásra, 
ezért a közbeszerzést is a társulás írja ki. 
 
Zsolnai István: Miért kellet ezt átruházni a társulásra? Kötelező volt? 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: Nem volt kötelező, a képviselő-testület döntött így. Az 
árat ezután is a képviselő-testület fogja meghatározni, tehát az ármegállapító szerep megma-
rad. 
 
Molnár Margit: Nem emlékszik rá, hogy ezt a képviselő-testület átruházta volna. A társulá-
sokból eddig nem sok jó származott. Miért jó az önkormányzatnak, hogy a saját dolgaiban 
való döntést másra ruházza át? 
 
Csősz László: Ha az önkormányzat nem lenne tagja a társulásnak, akkor az illegális hulladék-
lerakó rekultivációja nem történt volna meg. 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: 1-2 éve hozta meg ezt a döntést a testület. Egy nagyobb 
anyagban szerepelt, talán nem olvasták végig a képviselők.  
Ez a szolgáltatónak és az önkormányzatnak is jó. Egyébként a határozatba beletette a Hulla-
dékgazdálkodási Terv elkészítését is, amit kétévente felül kell vizsgálni, és ennek költségei is 
szerepelnek benne. 
 
Zsolnai István: Ha ez a rekultiváció egyik feltétele, nincs mit beszélni róla. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1 ellensza-
vazattal - a következő határozatot hozta: 
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52/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó feladat- és hatáskör el-
látásának átruházásáról készített előterjesztést. 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21. §-ban meghatározott szilárd hul-
ladékgazdálkodási közfeladata ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörét a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra átru-
házza. 
 
A társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellát-
ni Simontornya település közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás szervezését és fenntartását. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás 
feladatai a következők: 
 a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, 
 a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésé-

nek, elszállításának szervezése, 
 a települési hulladék kezelésének szervezése, 
 kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása, 
 Hulladékgazdálkodási Terv térségi szintű elkészítése 6 évente, valamint 

2 évente történő felülvizsgálata. 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a társulás feladatai 
a következők: 
 a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a 

szolgáltatás folyamatosságát, 
 a hulladékgazdálkodási törvény és a települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008.(III.28.) számú kormányrendelet alapján elfogadott díj-
politika elvei és díjképzési mód alapján javaslatot tesz az önkormányzat 
számára a szilárdhulladék közszolgáltatás díjának megállapítására. 
Az átruházott feladatokat a társulás Simontornya Város Önkormányzat 
jelenleg még hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát követő 
nappal, azaz 2013. január 1-jét követően köteles ellátni. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatal-
mazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékkezelő közszolgáltató kivá-
lasztása érdekében a közbeszerzést a Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Rendszer üzemeltetőjének kiválasztására vonatkozó köz-
beszerzési eljárás keretében 2010. év első félévében indítsa el. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határidő: 2010. április 20. 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 

 
IX/7.) napirendi pont 
 
A város közfoglalkoztatási munkaszervezetének létszámhelyzete. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Molnár Margit a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság alelnöke: A bizottság megtár-
gyalta az előterjesztést, és javasolta maximum 1 év időtartamra, határozott időre járuljon hoz-
zá a képviselő-testület az adminisztrátor felvételéhez. 
Régen ezt a feladatot Kővári Imre jóval kevesebb pénzért, egyedül végezte. Most még egy 
közmunkaszervező is van. Ilyen gazdasági helyzetben nem szabad létszámot bővíteni. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Molnár Margit: A saját véleménye az, hogy nem javasolja az adminisztrátort 1 évre sem, 
oldják meg állami pénzen a közmunkások közül. 
 
Torma József: A költségvetés tárgyalásakor is ellenezte a fél állás létrehozását a hivatalban. 
Ilyen anyagi háttérrel még egy fő létszámbővítéssel nem ért egyet. A közmunkások között 
kell megkeresni azt a személyt, aki besegít. 
 
Tenke Botond: Ő sem támogatja, hogy állandóra felvegyenek bárkit is. 
 
Vámi László közmunkaprogram vezető: Két fővel kiegészítette a közmunkaprogram lét-
számát a képviselő-testület, de ez a határozat nem lett végrehajtva. Pillanatnyilag egyedül van 
ott, a közmunkaszervező ügyében még nem ismerik a pályázat eredményét, még nem volt 
döntés, és ő is csak 6 órában fog dolgozni, ha nyer a pályázat. 
100 ember dolgát kell adminisztrálni, ami nem kis feladat. Nem találtak a közmunkások kö-
zött olyan személyt, aki elvállalta volna, vagy el tudná látni ezt a feladatot. Ugyancsak nem 
találtak embert a sportpálya gondnoki teendőire sem, arra sem vállalkozott senki. 
Ő egyedül az irányítást és az adminisztrációt nem tudja ellátni, ez a rendszer így nem műkö-
dik. Legalábbis ő így nem tudja vállalni. 
Bárki nem tudja az adminisztrációt ellátni úgy, hogy beültetik oda, és nem ismeri a folyama-
tot. Ma már nem vehetnek fel bárkit közmunkára, csak a RÁT-osok jöhetnek szóba. 
Kérte, gondolja ezt végig még egyszer a képviselő-testület, és csak azután döntsön. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Kővári Imre idején is volt ott egy személy évekig, aki az 
adminisztrációt végezte, csak akkor még folyamatosan lehetett alkalmazni, nem úgy mint 
most. 
Ő javasolta év végéig az 1 fő alkalmazását. 
 
Molnár Margit: Nem akarja Vámi László érdemeit vitatni, de ha lesz egy közmunkaszerve-
ző, már nem lesz gond. 
 
Zsolnai István: Változtak a feltételek. Lényegesen több embert foglalkoztatnak, a rendszer is 
megváltozott. Vámi László egyedül ezt nem fogja tudni ellátni. 
 
Torma József: Ez a lépés még kétmillió Ft-ot jelentene az önkormányzat számára. Úgy kell 
megoldani ezt a problémát, hogy Simontornyának ne kerüljön plusz pénzébe. 
 
Vámi László közmunkaprogram vezető: Ebben a rendszerben egy évig lehet csak foglal-
koztatni egy személyt, és ez az idő most lejárt. 
A dologi kiadásokat csökkenteni tudná, ha a munkavégzéshez az a szervezet adja az anyag-
költséget, ahova az embereket biztosítja. 
 
Tóthné Unghy Ilona: Azok az intézmények, melyek igénybe vették a közmunkások segítsé-
gét, fedezték az anyagiakat. 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: Nem mindegyik. 
 
Tóthné Unghy Ilona: Az iskolában 3 adminisztrátorral is volt dolga, akik a közmunkások 
közül kerültek ki. Megtanulták a dolgukat, de mire már jól ment a munkavégzés, lejárt az ide-
jük. Váltakozásuk nem szerencsés dolog. Kell oda egy állandó ember, de talán nem 8 órában. 
Egy állandó személy sok buktatótól mentené meg a céget. Itt emberek pénze forog kockán. 
 
Torma József: Szerszám kiadásához és jelenléti ív vezetéséhez nem kell érettségi.  
A meglévő hiányt nem növelni kell, hanem le kell faragni. Körül kell nézni a munkaügyi köz-
pontnál, milyen támogatást kaphatnának erre. 
 
Vámi László közmunkaprogram vezető: Alternatívaként említette a dologi kiadások csök-
kentését. Való igaz, hogy fizetnek az intézmények, de ez mellett a gépkocsi üzemeltetésével 
járó kiadásokat, benzint a közmunkaprogram állja. Nem 1,5 millió Ft-ról van szó, hanem 
900.000 Ft-ról, és ha egy részét a dologi kiadások csökkentéséből át tudnák csoportosítani, 
még ennyi sem lenne. 
 
Torma József: A közmunka beszervezése a Városüzemeltetési Kft-be jelentene valamit haté-
konyság szempontjából? 
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Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: Nem. 
 
Csősz László: Mikor léphet vissza az adminisztrátor a közmunkaprogramba? A kieső időre 
kellene vele szerződést kötni. 
 
Vámi László közmunkaprogram vezető: Kb. 4-5 hónap múlva. Nem lehet vele szerződést 
kötni erre az időre, mert el kell mennie munkanélküli segélyre, hogy ismét visszakerülhessen. 
 
Csősz László: Akkor menjen el munkanélkülire, ha kevesebb embert foglalkoztatnak a köz-
munkaprogramban. Van ilyen időszak biztosan. A téli hónapokban kellene ezt igénybe ven-
nie. 
 
Molnár Margit: Mi lenne, ha két személy tanulna be, és váltanák egymást folyamatosan? 
 
Vámi László közmunkaprogram vezető: Hogyan várhatná el ettől az embertől, hogy várjon 
5 hónapig? 
 
Csőszné Kacz Edit polgármester: Ha meg tudja teremteni a vezető az alkalmazás feltételeit, 
ne szabjon gátat a képviselő-testület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszava-
zat, 4 tartózkodás ellenében a közcélú foglalkoztatás feladatainak ellátásához igényelt lét-
számbővítést elvetette. 
 
 
IX/8.) napirendi pont 
 
A társulási megállapodások áttekintése és módosítása a jogszabályi változá-
sok előírásainak megfelelően. 
 
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Könyv István János az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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53/2010.(III.29.) számú KT határozat 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) 
bekezdés c) pontja szerinti, és az Ötv. 10. § (1) bekezdés e) pontja szerint át 
nem ruházható, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmű-
ködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § (1) 
bekezdés b) pontjában szabályozott hatáskörében – az államháztartás műkö-
dési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Ámr.) 10. § (5)-(7) bekezdésben megállapított kötelezettségének eleget téve, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 49. § (5)-(7) bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiak-
ban: Kt.) 8. § (2) bekezdésében adott szabályozásnak megfelelően módosítja 
a Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási 
központot fenntartó Intézményi Társulás Társulási Megállapodását. 
 
A szociális alapszolgáltatások – mint kötelező önkormányzati feladatok – 
ellátására 2007. február 8-án Intézményfenntartó Társulás létrehozására 
megkötött Társulási Megállapodás módosul a következők szerint: 
- a Társulási Megállapodás 3. pontjának első franciabekezdése szerint a 

Társulási Tanács elfogadja az intézmény szolgáltatástervezési koncep-
cióját, 

- A Társulási Megállapodás 5. pontjának tízedik franciabekezdése szerint 
a közös fenntartású intézmény önállóan működő költségvetési szerv, 
mely költségvetési előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik, köz-
szolgáltató költségvetési szervként szociális közintézményi feladatokat 
lát el. 

- A Társulási Megállapodás 5. pontja tizenkettedik franciabekezdése az 
Ámr. hatályos jogszabályi megjelölésével módosul és kiegészül az 
Ámr. 10. § (5) bekezdés c.)-e) pontjai és (6) bekezdése, valamint a Tt. 
8. § (2) bekezdése és az Áht. 49. § (5)-(7) bekezdése hatályos előírásai-
nak megfelelően a tizenharmadiktól a tizenhatodikig terjedő franciabe-
kezdésekkel. 

- A Társulási Megállapodás 7. pontja kiegészül az Ámr. 10. § (5) bekez-
dés a)-b) pontjai szerinti közös fenntartásra, működtetésre vonatkozó 
szabályozással. 

- A Társulási Megállapodás 8. pontja kiegészül az Ámr. 10. § (5) bekez-
dés d) pontjában a közös működtetés megszűnésére, megszüntetésére 
vonatkozó szabályozással. 
 

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, úgy is, mint a Társulási Tanács 
elnökét, hogy a Társulási Megállapodás módosítása érdekében a társult ön-
kormányzatok felkérésére a Társulási Megállapodás szükséges módosításá-
nak elfogadására.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 
alapján ellátó, és az Ámr. 72. § (6) bekezdése alapján kötelezettségvállalásra 
jogosult polgármesterét a Társulási Megállapodást módosító szerződés, va-
lamint az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás megkötésére 
(aláírására, felülbélyegzésére a képviselő-testület tárgyban hozott határoza-
tának megfelelően), továbbá a Társulási Megállapodás módosításának, és az 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak a Dél-Dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szekszárdi Kirendeltségének, és a Ma-
gyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Államháztartási 
Irodája számára történő megküldésére.  
A képviselő-testület határozatát a Ttv. 4. § (1) bekezdése, és az Ötv. 15. § 
(1) bekezdése szerint – az Ötv. 15. § (2) bekezdése szerinti – minősített 
többséggel hozta meg. 
 
Határidő: soron kívül és a jogszabály által meghatározott határidőre 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:  
 

54/2010.(III.29.) számú KT határozat: 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) 
bekezdés c) pontja szerinti, és az Ötv. 10. § (1) bekezdés e) pontja alapján át 
nem ruházható, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmű-
ködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § (1) 
bekezdés b) pontjában szabályozott hatáskörében – az államháztartás műkö-
dési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Ámr.) 10. § (5)-(7) bekezdésében megállapított kötelezettségének eleget té-
ve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 49. § (5)-(7) bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiak-
ban: Kt.) 8. § (2) bekezdésében adott szabályozásnak megfelelően módosítja 
a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megál-
lapodását.  
 
Az egyes közoktatási és közművelődési feladatok ellátására 2008. augusztus 
31-én megkötött Társulási Megállapodás a következők szerint módosul: 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 
 
 
- A Társulási Megállapodás II. fejezete az Ámr. 10. § (5) bekezdés c)-e) 

pontjai és (6) bekezdése, valamint a Tt. 8. § (2) bekezdése, az Áht. 49. § 
(5)-(7) bekezdésének, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kotv.) 102. § (2) bekezdése és a Kotv. 106. § 
(2) bekezdése előírásainak megfelelően módosul, az alapítói, irányítói, 
felügyeleti irányítói jogok hatályos szabályozását figyelembe véve. 

- A Társulási Megállapodás 3.) és 4.) pontja módosul és az 5.) ponttal 
egészül ki az Ámr. 10. § (5) bekezdés a)-b) és d) pontjai szabályozásá-
nak megfelelően a közös fenntartásra, működtetésre és a megszüntetés-
re vonatkozó szabályok beépítésével. 

- A Társulási Megállapodás III. fejezet 8.) pontja a minősített többséggel 
meghozott határozatok tekintetében módosul. 

- A Társulási Megállapodás 1.); 4.); 8.); 9.) és 10.) pontja a hatáskörök és 
az általános költségek jogszabályoknak megfelelő szabályozása végett. 

- A Társulási Megállapodás VII. fejezet 1.)-5.) és 7.) pontja a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosul, a szerződés pon-
tatlan megfogalmazását javítva. 

- A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 2.) pontja a kötelezettségvállalás 
tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően mó-
dosul. 

- A Társulási Megállapodás IX. fejezet 1.)-3.) pontja a Társuláshoz való 
csatlakozás, a Társulási Megállapodás módosítása és a Társulás meg-
szűnése szabályainak pontosításával, kiegészítésével. 

 
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, úgy is mint a Társulási Tanács 
elnökét, hogy a Társulási Megállapodás módosítása érdekében a társult ön-
kormányzatokat kérje fel a Társulási Megállapodás módosításának elfoga-
dására, jogszabályi előírásoknak megfelelővé tételére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 
alapján ellátó, és az Ámr. 72. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat ne-
vében kötelezettségvállalásra jogosult polgármesterét a Társulási Megálla-
podást módosító szerződés, valamint a módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt Társulási Megállapodás megkötésére (aláírására, felülbélyegzésé-
re), a képviselő-testület határozatában foglaltaknak megfelelően, továbbá a 
Társulási Megállapodás módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásnak a Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szekszárdi Kirendeltségének és a Magyar Államkincstár Dél-
Dunántúli Regionális Igazgatósága Államháztartási Irodája számára történő 
megküldésére. 
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A képviselő-testület határozatát a Ttv. 4. § (1) bekezdése és az Ötv. 15. § (1) 
bekezdése szerinti – és az Ötv. 15. § (2) bekezdése által megállapított – mi-
nősített többséggel hozta meg. 
 
Határidő: soron kívül és a jogszabály által meghatározott határidőknek meg-

felelően 
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
 
 

  ******* 
 
 

Szabó Attila: A kátyúzással mi a helyzet? 
 
Nagy Károly műszaki ügyintéző: Április 15-ével indul. 
 
Könyv István János: Részt vettek egy honismereti előadáson, melyen tudomásukra jutott, 
hogy amennyiben pártfogó tagként csatlakoznak a Tolna Megyei Honismereti Egyesülethez, 
lehetőség lesz arra, hogy a simontornyai honismereti múzeum jobban bekerülhessen a köztu-
datba. A tagsági díj évi 5.000 Ft lenne, melyet a civil szervezetek támogatásából fedeznének. 
Ehhez kérte a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Tóthné Unghy Ilona: Meghívta a képviselő-testületet a Pillich Ferenc emlékünnepségre. 
 
Torma József: A téren lévő óra a vasútállomásnál késik, meg kellene javíttatni, hogy az uta-
zóközönség tudja mennyi a pontos idő. 
 
dr. Mihócs Zsolt: A benzinkútnál lévő gödör, amit nemrég javítottak ki, ismét megsüllyedt 
kb. 5-8 cm-t. Meg kell keresni a munkát végző céget, javítsa ki. Legalább egy feljegyzést írja-
nak róla. 
 
 
Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 1900 órakor bezár-
ta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László 
                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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