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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én, 14.00
órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: városháza nagyterme.
Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester
Csősz László alpolgármester, dr. Jovi Károly, Könyv István János, Körtés István,
dr. Mihócs Zsolt, Tenke Botond, Tóthné Unghy Ilona, Zsolnai István képviselők
Aszmann Géza aljegyző
Meghívott: Császár Csilla közgazdasági osztályvezető
A lakosság részéről: - fő
Távolmaradt: Molnár Margit, Szabó Attila, Torma József képviselők
Kossa István és Vámi László a Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság tagjai
Schweigert Györgyné és Nemesi Istvánné 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 képviselő-testület 2010. július 15-i rendkívüli
ülésén megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította a határozatképességet, majd az
ülést megnyitotta.
A képviselő-testület ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2)
bekezdése által megállapított jogkörében, az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése szerint,
halaszthatatlan, az önkormányzat érdeke által indokolt ügyben hívta össze.
Az ülés összehívása az SZMSZ. 27. §-ában foglaltak szerint, szabályszerűen történt.
Az SZMSZ. 30. (1) bekezdése alapján javaslatot tesz a képviselő-testület ülésének
napirendjére.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tűzze a képviselő-testület ülésének napirendjére a
meghívó szerinti előterjesztések és határozati javaslatok tárgyalását.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és a
napirendet a következők szerint állapította meg:

NAPIREND
I.) Fogászatai ellátás biztosítása a megüresedett fogorvosi állás betöltéséig.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
II.) Támogatási igény benyújtása vis maior tartalék felhasználására, rendkívüli időjárási
viszonyok okozta helyzet elhárítása kapcsán felmerült kiadások fedezésére.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
III.) A Helyi Választási Bizottság választott tagjai, póttagjai választása tárgyában hozott
képviselő-testületi határozat módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
I.)

napirendi pont

Fogászati ellátás biztosítása a megüresedett fogorvosi állás betöltéséig.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Csőszné Kacz Edit polgármester: A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívását az
indokolta, hogy a simontornyai fogorvosi körzet fogorvosának távozásával az ellátási
kötelezettség az önkormányzatot terheli, ezért soron kívül meg kell kérni az önkormányzat
képviseletében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hatáskörrel rendelkező,
illetékes intézetétől az önkormányzat számára a működési engedélyt, és a működési
engedély birtokában a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szervével finanszírozási szerződést kell kötni.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
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109/2010.(VII.15.) számú KT határozat:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati
ellátás, mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdése szerinti kötelezően ellátandó
feladatának a következők szerint kíván eleget tenni:
A simontornyai fogorvosi körzet lakosságának – az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 12. § (1)-(2)
bekezdése szerinti - fogászati ellátását, helyettesítéssel, mint
közszolgáltatást a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 2. § (4), 3. § (2) és 4. §
(4) bekezdésében foglaltak szerint, dr. Gurzóy Kamilla Mária fogorvossal,
egészségügyi vállalkozóval megkötött szerződés alapján biztosítja, az
egészségügyi vállalkozó által fenntartott és működtetett 7084 Pincehely,
Gárdonyi utca 27. szám alatti fogorvosi rendelőben, 2010. szeptember 1jétől.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület képviseletét az Ötv.
9. § (1) bekezdése alapján ellátó, és az önkormányzat nevében az
államháztartás
működési
rendjéről
szóló
292/2009.(XII.19.)
Kormányrendelet 72. § (6) bekezdése alapján kötelezettségvállalásra
jogosult polgármesterét:
- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező intézetétől a működési engedély
beszerzésére,
- Dr. Gurzóy Kamilla Mária fogorvossal, egészségügyi vállalkozóval a
fogászati ellátás, mint közszolgáltatás Pincehely Gárdonyi utca 27.
szám alatti fogorvosi rendelőben, helyettesítéssel történő
biztosítására, Regionális Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozási
szerződés alapján folyósított pénzösszeg terhére, 2010. szeptember 1jétől,
- Pincehely Nagyközség Polgármesterétől a simontornyai fogorvosi
körzet lakosságának fogászati ellátásának a pincehelyi fogorvosi körzet
fogorvosi rendelőjében történő biztosításának tudomásulvételére
vonatkozóan,
- valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Regionális
Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződés megkötésére.
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A képviselő-testület a fogászati ellátás, mint közszolgáltatás biztosítása
ideiglenessége megszüntetése érdekében az önkormányzat 2010. évi
költségvetése terhére a korábban gyermekorvosi rendelőként és
gyermekorvosi szolgálati lakásként hasznosított, önkormányzati tulajdonú,
Simontornya, Pásztor utca 35/a. szám alatti ingatlanban alakítja ki a
fogorvosi rendelőt és fogorvosi szolgálati lakást. A munkálatok felgyorsítása
érdekében a polgármester soron kívül tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
A fogorvosi rendelő kialakítása, berendezése, felszerelése az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai míniumfeltételekről szóló
60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet vonatkozó előírásai szerint történjen.
Határidő: a finanszírozási szerződés megkötésére 2010. augusztus 5.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

II.)

napirendi pont

Támogatási igény benyújtása vis maior tartalék felhasználására, rendkívüli
időjárási viszonyok okozta helyzet elhárítása kapcsán felmerült kiadások
fedezésére.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Csőszné Kacz Edit polgármester: A képviselő-testület 105/2010.(VI.28.) számú KT
határozatával és 106/2010.(VI.28.) számú KT határozatával már döntött vis maior támogatás
iránti igény benyújtásáról a 2010. június 7-től 2010. június 15-ig, majd a 2010. június 16-tól a
2010. július 2-áig tartó védekezési időszak tekintetében, viszont a támogatási igényt
megfogalmazó határozatot az Önkormányzati Minisztérium által korábban kiadott formában
és tartalommal szükséges benyújtani, hogy a vis maior támogatási igényt érdemben
elbírálják.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
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110/2010.(VII.15.) számú KT határozat:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 15-én tartott ülésén
úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címén – a 2010.06.07.-től a 2010.06.15-ig terjedő
védekezési időszakra vonatkozóan - támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati
Minisztériumhoz – a tárgyban hozott 105/2010.(VI.28.) számú KT határozatában
megfogalmazott kérelmét kiegészítve.
A káresemény megnevezése: csapadékvíz elleni védekezés, az önkormányzati tulajdonú
Kultúrházi körárokban (Simontornya, belterület 015/1 helyrajzi szám alatt bejegyzett
ingatlan) összefojt csapadékvíznek a Sióba történő átemelésével a 2010.06.07. és
2010.06.15. közötti védekezési költségekre vonatkozóan.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok forintban
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen
-

-

-

2010. év
27.891.- Ft
0.- Ft
0.- Ft
251.017.- Ft
278.908.- Ft

%
10.0.0.90.100.-

A védekezés során helyreállítandó kár nem keletkezett, a védekezés költségeinek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a védekezés során érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi, a csapadékvíz elleni védekezés kötelezően ellátandó feladata, a
felhőszakadás során összefolyó csapadékvíz Sióba történő átemelését a tényleges
káresemények megelőzése érdekében biztosítani kellett.
A bekövetkezett káreseménnyel, védekezéssel kapcsolatosan az önkormányzat
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik.
Az adott káreseményre (csapadékvíz elleni védekezésre) biztosítási összeget igényelt
/ nem igényelt.
Mivel a védekezés során ingatlan nem károsodott, védekezési költségek merültek fel,
így értékkövető határozatlan időtartamú biztosítás kötése és annak 4 éven keresztül
történő fenntartása szükségtelen.
Az önkormányzat feladatát más, illetőleg a meglévő – tulajdonában lévő
vagyontárggyal el tudja látni / nem tudja ellátni.
A képviselő-testület a védekezés költségeit tekintve a saját forrás összegét a
Simontornya Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.17.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
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-

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés ismételt
benyújtására.

Határidő: soron kívül, a jogszabályban megszabott határidők megtartásával
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
111/2010.(VII.15.) számú KT határozat:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 15-én tartott ülésén
úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címén támogatási igényt nyújt be – a 2010.06.15.
és 2010.07.02. védekezési időszakra vonatkozóan - az Önkormányzati Minisztérium hoz – a
tárgyban hozott 106/2010.(VI.28.) számú KT határozatában megfogalmazott kérelmét
kiegészítve.
A káresemény megnevezése: csapadékvíz elleni védekezés az önkormányzati tulajdonú
Kultúrházi körárokban (Simontornya, belterület 015/1 helyrajzi szám alatt bejegyzett
ingatlan) összefojt csapadékvíznek a Sióba történő átemelésével a 2010.06.16-tól a
2010.07.02.-ig tartó védekezési időszak költségeire vonatkozóan.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok forintban:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen
-

-

2010. év
95.417.- Ft
0.- Ft
0.- Ft
858.755.- Ft
954.172.- Ft

%
10.-

90.100.-

A védekezés során helyreállítandó kár nem keletkezett, a védekezés költségeinek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a védekezés során érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi, a csapadékvíz elleni védekezés kötelezően ellátandó feladata, a
felhőszakadás során összefolyó csapadékvíz Sióba történő átemelését a ténylegese
káresemények megelőzése érdekében biztosítani kellett.
A bekövetkezett káreseménnyel, védekezéssel kapcsolatosan az önkormányzat
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik.
Az adott káreseményre (csapadékvíz elleni védekezésre) biztosítási összeget igényelt
/ nem igényelt.
Mivel a védekezés során ingatlan nem károsodott, védekezési költségek merültek fel,
így értékkövető határozatlan időtartamú biztosítás kötése és annak 4 éven keresztül
történő fenntartása szükségtelen.
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-

-

Az önkormányzat feladatát más, illetőleg a meglévő – tulajdonában lévő
vagyontárggyal el tudja látni / nem tudja ellátni.
A képviselő-testület a védekezés költségeit tekintve a saját forrás összegét a
Simontornya Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.17.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés ismételt
benyújtására.

Határidő: soron kívül, a jogszabályban megszabott határidők megtartásával
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

III.) napirendi pont

A Helyi Választási Bizottság választott tagjai, póttagja választása tárgyában
hozott képviselő-testületi határozat módosítása.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző távollétében Aszmann Géza aljegyző
(Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Csőszné Kacz Edit polgármester: A képviselő-testület 102/2010.(VI.28.) számú KT
határozatával döntött a Helyi Választási Bizottság választott tagjainak, póttagjának
megválasztásáról. A Helyi Választási Bizottság választott tagja, Schweigert Györgyné jelezte,
hogy egy ideig akadályoztatva van a feladat ellátásában. Viszont a Helyi Választási
Bizottságnak operatív szervként kell tevékenykednie megalakulását követően, tényleges
feladat- és hatásköröket kell ellátnia. Ezért szükséges személyi változtatást végrehajtani.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
112/2010.(VII.15.) számú KT határozat:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Simontornya, Szent István király
utca 1. szám alatti székhelyű Helyi Választási Bizottság választott tagjai és póttagja
megválasztása tárgyában hozott 102/2010.(VI.28.) számú KT határozatát – a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. § (2) bekezdésében
megállapított hatáskörében eljárva – a személyi összetétel vonatkozásában a következők
szerint módosítja a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslata alapján:
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-

a Helyi Választási Bizottság választott tagjává választja:
Körtés Istvánné Simontornya, Mészáros utca 6. szám alatti lakost,
- kérését figyelembe véve a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a Helyi
Választási Bizottság póttagjává választja:
Schweigert Györgyné Simontornya, József Attila utca I/2. szám alatti lakost.
A képviselő-testület a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslata alapján – a Ve. 23. § (2)
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva – a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára
megerősíti 102/2010.(VI.28.) számú KT határozatát.
A Helyi Választási Bizottság választott tagjainak megbízatása - a Ve. 26. § (1) bekezdése
alapján – a következő önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
A választási bizottság tagjai, póttagja a Ve. 28. § (1) bekezdése alapján az illetékes
Simontornya Város Polgármestere előtt esküt tesznek.
Határidő: a jogszabályban megállapított határidőknek megfelelően
Felelős: Bárdos László a HVI vezetője

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a képviselő-testület
ülését 14.30 órakor bezárta.

kmf.

Csőszné Kacz Edit
polgármester

Aszmann Géza
aljegyző

