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Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 15-én,
1000 órakor tartott, alakuló üléséről.
Az ülés helye: városháza nagyterme.
Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester
Csősz László, Körtés István, dr. Mihócs Zsolt, Szabó Attila, Torma József, Zsolnai István képviselők
Bárdos László címzetes főjegyző
Meghívott: Aszmann Géza aljegyző
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető
Körtés Istvánné a HVB elnök-helyettese
Bajcsi Géza díszpolgár
Orsós István a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Bognár Szilveszter a Tamási Rendőrkapitányság vezetője
Mikoly Tibor őrsparancsnok
Lakosság részéről: 35 fő
Távolmaradt: Gerhátné dr. Péter Mária, a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője
Vámi István a HVB elnöke
Borbás Imre a HVB tagja
Körtés István korelnök köszöntötte a megválasztott városi képviselőket, a megválasztott
polgármestert, a város címzetes főjegyzőjét, a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesét, a
város díszpolgárát, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, a meghívott vendégeket és a
megjelent lakosokat. Megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy mint a képviselők között a legidősebb, az alakuló ülést ő vezeti.
Az önkormányzati rendszer működésében jelentős esemény az új testület létrejötte, melynek
megválasztása Simontornyán zökkenőmentes volt.
Felkérte Körtés Istvánnét, a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesét a 2010. október 3-i
helyi választások hivatalos végeredményének ismertetésére, a megbízólevelek átadására.
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A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választások
eredményéről.
Előadó: Körtés Istvánné a HVB elnök-helyettese
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Körtés István korelnök ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét - 7 igen szavazattal - a következők szerint állapította meg:

NAPIREND
1.) A képviselő-testületi tagok és a polgármester eskütétele.
Az esküt kiveszi: Körtés Istvánné a HVB elnök-helyettese
2.) A polgármesteri program ismertetése. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
3.) A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása.
Előadó: Körtés István korelnök
4.) Alpolgármester megválasztása. (titkos szavazással, szóbeli előterjesztés)
- Szavazatszámláló Bizottság választása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
5.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
6.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
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7.) A címzetes főjegyző megbízása az SZMSZ felülvizsgálatára. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
8.) Tájékoztató az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségéről. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

1.) napirendi pont

A képviselő-testületi tagok és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek
átadása.
Az esküt kiveszi: Körtés Istvánné a HVB elnök-helyettese.
Körtés István korelnök elmondta, hogy a megválasztott képviselőknek az alakuló ülésen a
választási bizottság és a nyilvánosság előtt esküt kell tenniük. A polgármester a képviselők
eskütétele után külön, a képviselő-testület előtt teszi le az esküt. A képviselő-testület és a polgármester hivatalos beiktatása azzal fejeződik be, hogy a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese átadja a megbízóleveleket.
E napirendi pont keretében a megalakult képviselő-testület tagjai esküt tettek Körtés Istvánné,
a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese és a megjelentek előtt, majd Csőszné Kacz Edit
tett esküt a képviselő-testület előtt. Az eskütétel után mindannyian átvették megbízólevelüket.
Körtés István korelnök felkérte Csőszné Kacz Edit polgármestert, mondja el programbeszédét.

2.) napirendi pont

A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(A program írásos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csőszné Kacz Edit polgármester ismertette programját.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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3.) napirendi pont

A polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása.
Előadó: Körtés István korelnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István korelnök: A polgármester letette a hivatali esküt, következő feladat illetményének, költségátalányának megállapítása. E kérdés megtárgyalása nyílt ülésen történik. A
polgármester asszony bejelentette érintettségét, és saját elhatározásból a döntéshozatalban
nem vesz részt.
Az előzetes egyeztetés alapján 483.100 Ft/hó illetmény, illetve 96.600 Ft/hó költségátalány
megállapítására tett javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással - a következő határozatot hozta:
128/2010.(X.15.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.
október 3-án megválasztott Csőszné Kacz Edit polgármester illetményét 2010. október 3-tól 483.100 Ft/hó összegben állapítja meg az
1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel.
Költségtérítését 96.600 Ft/hó összegű költségátalányban állapítja meg
az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésben foglaltak alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző

4.) napirendi pont

Alpolgármester megválasztása. (titkos szavazással)
Szavazatszámláló Bizottság választása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
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Szavazatszámláló Bizottság választása.
Körtés István korelnök: Az alpolgármester megválasztásához szavazatszámláló bizottságot
kell választani, előzetes egyeztetés után a bizottság elnökének Torma József képviselőt, tagjainak Szabó Attila és Zsolnai István képviselőket javasolta. (A képviselők nyilatkozatai – miszerint a bizottság nyílt ülésen történő megválasztásához hozzájárulnak – a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 3 tartózkodással – a következő határozatot hozta:
129/2010.(X.15.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 24. §
(1) bekezdése, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2007.(III.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ)
64. § (1) bekezdése alapján, az alpolgármester megválasztására, mint az
SZMSZ 64. § (3) bekezdés 64. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eseti feladat
ellátására – ideiglenes bizottságot választ.
A képviselő-testület az ideiglenes bizottság elnökének Torma József képviselőt, tagjává Szabó Attila és Zsolnai István képviselőket - az Ötv. 10. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti át nem ruházható hatáskörét gyakorolva, az Ötv.
15. § (1) bekezdés szerinti minősített többséggel – választja.
Az ideiglenes bizottság feladata az alpolgármester Ötv. 12. § (6) bekezdése
szerinti titkos szavazással történő választásának bonyolítása, kiemelten a
szavazólapok kiosztása, a szavazatok összeszámlálása és a szavazás eredményének megállapítása és ismertetése a képviselő-testülettel.
A szavazás eredményéről – az SZMSZ. 68. § (2) bekezdése alapján – az ideiglenes bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az ideiglenes bizottság megbízatása – az SZMSZ. 64. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint – az ideiglenes bizottság feladatának elvégzéséig, illetve a
szavazás eredményének megállapításáról szóló jelentésnek a képviselőtestület által történő elfogadásáig tart.
Határidő: azonnal, és a határozatban megjelöltek szerint
Felelős: a szavazás eredményéről történő tájékoztatásért az ideiglenes bizottság elnöke
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Alpolgármester megválasztása.
Csőszné Kacz Edit polgármester: A jogszabályok értelmében a polgármester tehet javaslatot az alpolgármester személyére, akit titkos szavazással választanak meg. Simontornyán egy
alpolgármestert kell megválasztani, aki hagyományosan társadalmi megbízatású. Javasolta
nyilvános ülésen, titkos szavazással e tisztségre dr. Mihócs Zsolt képviselőt megválasztani.
Körtés István korelnök: Dr. Mihócs Zsolt alpolgármester jelölt írásban nyilatkozott arról,
hogy nem kéri a napirend zárt ülésen történő tárgyalását. (nyilatkozat mellékelve)
dr. Mihócs Zsolt: Miután személyesen érintett a kérdésben, szavazhat?
Bárdos László címzetes főjegyző: Amennyiben dr. Mihócs Zsolt kinyilvánítja, hogy elfogadja a jelölést, igennel is szavazhat, nem kell tartózkodnia.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Megkérte a Szavazatszámláló Bizottság elnökét ossza ki a
szavazólapokat, vezesse le a szavazást, majd hirdesse ki az eredményt.
A titkos szavazásról jegyzőkönyv készül, mely e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A titkos szavazás megtörténte után Torma József, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette az eredményt.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 1 tartózkodással - a következő határozatot hozta:
130/2010.(X.15.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 34. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – dr. Mihócs Zsolt képviselőt alpolgármesterré választotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
A képviselő-testület döntése után dr. Mihócs Zsolt alpolgármesteri minőségben is esküt tett a
képviselő-testület és a megjelentek előtt.
dr. Mihócs Zsolt: Bejelentette, hogy jogi összeférhetetlenség áll fenn, mivel jelenleg a gazdasági társaság működésében személyes közreműködőnek minősül az orvos tevékenysége,
ezért a törvényi előírásnak megfelelően 30 napon belül ennek megoldásáról intézkedik. Az
intézkedés eredményének ismertetésére megkéri majd jegyző urat.
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5.) napirendi pont

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István korelnök: Meg kell állapítani az alpolgármester tiszteletdíját, költségátalányát
is. Előzetes egyeztetés után az alpolgármester részére 173.900 Ft/hó tiszteletdíj, illetve 10 %,
azaz17.400 Ft költségátalány megállapítását javasolták.
Azonban dr. Mihócs Zsolt úr eljuttatott hozzá egy levelet (jegyzőkönyvhöz csatolva) a tiszteletdíjával illetve költségátalányával kapcsolatban, melyben kéri a képviselő-testületet, hogy az
alpolgármesteri tiszteletdíját a törvényi minimumnál alacsonyabban állapítsa meg, 130.000
Ft/hóban. A költségátalányát ugyanilyen mértékben csökkentve, 13.000 Ft/hó-ban kérte megállapítani. Az általa lemondásra javasolt összeget, éves szinten 580.000 Ft-ot havi bontásban
kéri az aktuális év költségvetésében (2010. évben, a jelen kérelem elfogadását követően is) a
TEMI FRIED Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány javára megállapítani, és átutalni.
Az előzetes egyeztetés alapján az alpolgármester a döntésben nem vesz részt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 1 tartózkodással - a következő határozatot hozta:
131/2010.(X.15.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Mihócs
Zsolt alpolgármester tiszteletdíját 130.000 Ft/hó-ban, költségátalányát
13.000 Ft/hó-ban állapítja meg.
A képviselő-testület elfogadja dr. Mihócs Zsolt alpolgármester 580.000 Ft
összeg felhasználására vonatkozó javaslatát: felkéri az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése szerint a költségvetési rendelet-tervezetet – és annak módosításait – a képviselő-testület elé benyújtó polgármestert, hogy a javaslatot a költségvetési rendelet soron következő módosításakor, illetve az éves költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor a felajánló szándéka szerint vegye figyelembe.
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A képviselő-testület felkéri az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 72. § (6) bekezdése szerint kötelezettségvállalási, illetőleg az Ámr. 78. § (1) bekezdése
szerint utalványozási jogot gyakorló polgármesterét, hogy a felajánló szándéka szerint a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének FRIED Művelődési Ház Közalapítványa javára, a költségvetési év folyamán havi részletekben utalja.
Határidő: a költségvetési rendelet módosítása, illetőleg a költségvetési rendelettervezet elkészítése, illetőleg folyamatosan, havonta
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.) napirendi pont

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bárdos László címzetes főjegyző: Mivel a képviselő-testület létszámát törvényileg csökkenteni kellett Simontornyán is, ezért az eddigi 4 bizottság, amely működött, már személyi okok
miatt sem tartható. Hogy a képviselő-testület működhessen, illetve a vagyonnyilatkozatokat a
bizottság 30 napon belül le tudja ellenőrizni, ma módosítani kell a szervezeti és működési
szabályzatot. Majd azt kihirdetve, a következő (rendkívüli) ülésen a testület megválaszthatja a
bizottságai tagjait és elnökeit.
Az előterjesztésben a 4 helyett 3 bizottság megválasztását javasolja, s az eddigi 3 képviselő
helyett 2 fő képviselővel javasolja a bizottságokat felállítani. A következő három bizottságot
hozná létre a képviselő-testület: Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság, Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.
Kérdések, hozzászólások:
Csősz László: Úgy érzi, hogy erős képviselői akarat és szándék kell, hogy a helyi bizottságoknak legyen akaratuk a képviselő-testülettel szemben. Ez az előterjesztés, úgy értékeli, és
úgy érzi, hogy valamelyest csökkenti a képviselői akaratot és szándékot. A javaslat szerint
egy bizottságba 2 képviselő kerülne be, és egy külsős. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a
bizottságok üléseiről általában hiányzik egy ember. Ebben az esetben két ember, egy képviselő és egy külsős vitatkozna egy komoly előterjesztésen, gondol itt pl. a költségvetés elfogadására. A bizottságoknak ereje és képviselői akarata kell, hogy legyen. Ez az előterjesztés az
általa említett elvvel ellentétes, ezért nem támogatja.
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Javasolta, legyen két bizottság, 3 képviselővel, 2 külsős taggal. Igaz, így a képviselőknek többet kellene vállalniuk. A pénzügyit az ügyrendivel, az oktatásit az egészségügyivel kellene
összevonni.
Torma József: Felére csökkent a képviselő-testület létszáma, a 11 fő képviselőből 6 fő lett. A
törvény szerint a bizottságok számát is csökkenteni kell. Valóban alacsony a bizottságok létszáma, de az előző ciklushoz viszonyítva a képviselő-testület létszáma is alacsonyabb lett. A 6
főből lesz egy 3 fős bizottság, 2 képviselővel és 1 külső taggal, eddig 3 képviselő volt 2 külső
taggal. Törvényszerű a bizottságok létszámának csökkentése véleménye szerint. Amennyiben
meghagynák az összes bizottságot, úgy gondolja, hogy a bizottságoknak túlsúlya lenne a képviselő-testülettel szemben. Végiggondolva, és párhuzamot vonva, ha most a 6 fős képviselőtestületből 5 fős bizottságokat hoznának létre, az előző ciklusban 9 fős bizottságok működtek
volna.
A döntéseket a képviselő-testület hozza meg, de természetesen a bizottsági munka is nagyon
fontos.
Ő a 3 fős bizottságokat tudja támogatni. Lesz lehetőség arra is, és az SZMSZ módosításakor
javasolni is fogja, hogy szavazati jog nélkül külső szakértőket vonhassanak majd be a bizottsági munkába, hogy a szakmai munka ne csorbuljon.
dr. Mihócs Zsolt: Az előző ciklusban a legtöbb kitörés, és kezelhető iránymutatás a pénzügyi, oktatási – kulturális és szociális vonalon történt, nem kisebbítve ezzel az Ügyrendi Bizottságot, de nekik kevesebb dokumentációs feladatuk volt, ezért ezt a három bizottsági szerepkört mindenképpen célszerűnek ítéli megtartani.
Az előző ciklusban 3 + 2 fősek voltak a bizottságok, és általában a polgármester és az alpolgármester is támogatta hathatós jelenlétével azok munkáját. Most a két képviselő mellett is
ugyanúgy ott lesznek, ami már 4 képviselőt jelent.
A három bizottságra azért van még szükség, hogy egy-egy bizottság munkája nem tornyosuljon fel.
Zsolnai István: Egyetért a 3 bizottsággal, és a külsős szakemberek bizottsági munkába történő bevonásával, hiszen úgyis a képviselő-testület hozza meg a végső döntést.
Az esetleges hiányzásokkal kapcsolatban annyit jegyezne meg, hogy a képviselők megválasztásukkal elkötelezték magukat többek között a bizottsági munka maradéktalan elvégzésére,
illetve az üléseken történő rendszeres megjelenésre. Aki ezt nem tudja vállalni, mondjon le.
Körtés István: Amit Zsolnai István képviselő elmondott, nem indok. Ő arra gondolt, hogy
valaki például külföldre utazik, ezért nem tud jelen lenni a bizottság ülésén.
Támogatja a két fős bizottságot, illetve a létszámnál el tudja fogadni a 3 fős bizottságokat. Ám
a pénzügyi bizottság óriási döntések előtt áll, gondol itt arra, hogy másfél milliárd forintról
kell dönteni a költségvetésnél, és el kell kezdeni a kötvény visszafizetését is. A 3 fős bizottság
ebben az esetben nem lenne egy erős bizottság.
Van egy 100 %-os tulajdonú Városüzemeltetési Kft., intézmények, ezek működésének folyamatos figyelése, ellenőrzése megköveteli a pénzügyi bizottság hatékony munkavégzését, amit
ezzel a létszámmal nem tudnak ellátni.
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Javasolta az előterjesztésben leírtak elfogadását.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület Csősz László képviselő módosító javaslatát (2 bizottság, 3 képviselővel)
2 igen szavazattal 5 nem szavazat ellenében elutasította.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal - a következő rendeletet alkotta.
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2010.(X.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

7.) napirendi pont

A címzetes főjegyző megbízása az SZMSZ felülvizsgálatára.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
Bárdos László címzetes főjegyző: Az SZMSZ-t 2007-ben alkotta meg a képviselő-testület,
és azóta 7 alkalommal módosította, több esetben jogszabály-módosítás következett be, kisebbségi önkormányzat alakult, ezért valószínűleg nem módosítani kell a szervezeti és működési szabályzatot, hanem újat kell alkotni.
Mivel még nem állt fel az Ügyrendi Bizottság, ezért lesz ezzel a feladattal egyelőre csak a
jegyző megbízva. Az SZMSZ-t 6 hónapon belül kell a képviselő-testület elé terjeszteni, s annak alapján tud majd a testület alapvetően törvényesen működni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
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132/2010.(X.15.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a város címzetes főjegyzőjét az önkormányzat jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatával.
A testület az SZMSZ módosításának megtárgyalását a 2011. márciusi ülésén
tűzi napirendre, s felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület 2011. évi I. féléves munkatervének összeállításakor ezt vegye figyelembe.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző

8.) napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
Bárdos László címzetes főjegyző: Mivel valamennyi képviselőt újraválasztották, tehát nem
először tesznek vagyonnyilatkozatot, csak a lényeget mondja el.
A polgármesternek és hozzátartozóinak a megválasztását követő 30 napon belül (október 3. –
november 3.) kell vagyonnyilatkozatot tennie, a képviselőknek és hozzátartozóiknak pedig a
megbízólevél átvételétől (azaz a mai naptól) számított 30 napon belül. A vagyonnyilatkozatokat a polgármesteri hivatalba kell eljuttatni, s azokat a hivatalon belül majd a megválasztásra
kerülő Ügyrendi Bizottság fogja kezelni.
Aki valamilyen ok miatt nem készíti el a vagyonnyilatkozatot, mindaddig nem gyakorolhatja
a képviselői és polgármesteri jogait, míg ennek a kötelezettségének eleget nem tesz. Ezért
kéri, a képviselőket, hogy a mai naptól számított 30 napon belül készítsék el vagyonnyilatkozataikat, és azokat juttassák el a polgármesteri hivatalba.
Több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 1050 órakor bezárta.
kmf.

Csőszné Kacz Edit
polgármester

Bárdos László
címzetes főjegyző
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