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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZŐ ÜLÉS ÓTA TETT FONTOSABB 

INTÉZKEDÉSEKRŐL, VALAMINT A JELENTŐSEBB ESEMÉNYEKRŐL 

I. 

A polgármester fontosabb intézkedései 

- A Siópart út helyreállítása ügyében helyszíni bejárást tartottunk 2010. december 14-én a 

kivitelező képviselőjével. A bejáráskor az utat hó borította, így a károsodás mértéke nem volt 

pontosan megállapítható. A bejárásról feljegyzés készült. Ebben a kivitelező 2011. április 30-ra 

vállalta az út helyreállítását. 

- 2010. december 28. napján a Tolna Megyei Kormányhivatalnál aláírtam Simontornya Város 

Támogató Szolgálatának sikeres pályázatát, mely által a Szolgálat 400.000,- Ft támogatást 

nyert. 

- 2011. január 3. napján apparátusi értekezletre került sor, melyen köszöntöttem a dolgozókat, 

továbbá sor került a 2011. évi elvárásokról való tájékoztatásra is. 

- 2011. január 3. napján Tamási-Simontornya Kistérségi ülésen vettem részt. Az ülésen a 

közmunkaprogrammal kapcsolatos pályázat ügyében Simontornya város érdekeit képviseltem. 

- 2011. január 6. napjára tárgyalást kezdeményeztem az OTP felé a szennyvízcsatorna 

pályázat ügyében, nevezetesen: a bank magas kamattal adta ki a hitelígérvényt, valamint az 

LTP szerződések aktiválása esedékessé válik. 

-  2011. január 10-én aláírtam a Támogató Szolgálat módosító szerződését. 

- Ugyanezen a napon rendkívüli testületi ülésen vettem részt. 

- 2011. január 11. napján tárgyaltam a Simontornyára jelentkező fogorvossal, mely 

tárgyaláson az alpolgármester és a város címzetes főjegyzője is részt vett. Az ügy napirendi 

pontként szerepel a testületi ülésen. 

- 2011. január 17-én tárgyaltam a simontornyai gyermekorvossal a fogorvosi rendelő 

elhelyezésével kapcsolatban. 

- 2011. január 19. napján Leader ülésen vettem részt Tamásiban. 

- 2011. január 21-én a Nitrokémia vezérigazgatójával tárgyaltam a Bőrgyár 

kármentesítésének ügyében. 

- 2011. január 25-én társulási ülésen veszek részt. 

- 2011. január 26. napján tárgyalást folytatok a Vízügyi Igazgatóság illetékes szakértőivel a 

belvíz elleni védekezés témájában. 

- Az önkormányzat uniós pályázataihoz együttműködési megállapodást kötöttem háromféle 

társadalmi szervezettel (mozgáskorlátozott, kisebbségi, környezetvédelmi). 

- Az energiaracionalizálási pályázatunk áll, mert tavaly nyáron – a szerződések aláírását 

követően - a kormány azokat lezárta. Az idénre sem várható megnyitása. Eddig az 

energiatanúsítványok készültek 450.000 Ft+ ÁFA összegben. Ezt az energiatanúsítványt – 

pályázat nélkül is – 2012-ben minden közintézményre (középületre) el kellett volna készíteni. 



-  Az 1475 hrsz alatti (Szt. István k. u. 1.) ingatlan esetében felmondtam két faház 

területbérleti szerződését, mert az új szerződéseket – amelyek rájuk nézve kedvezőbb – 

nem küldték vissza. 

-  Bonyár Jánossal megkötöttem a buszváróra a bérleti szerződést a tavalyi feltételekkel. 

-  A tűzoltó laktanya kialakításához megkerestem a Simotrade Kft. ügyvezetőjét, akitől két 

levelet is kaptam. Mivel ez külön napirendi pontban szerepel, ezért a részleteket itt nem 

ismertetem. 

-  A Danubetrade Kft. ingatlanvásárlási ügye a végéhez közeledik – egy év eltelte után. 

Beadtuk a telekalakítási kérelmet. Ezt követően lehet az adásvételi szerződést megkötni. A 

3275 hrsz alatti ingatlannak a szolgalmi joga bejegyzésre kerül. 

-  A kátyúzás tekintetében a Városüzemeltetési Kft. megtette a szükséges intézkedéseket. Az 

önkormányzattal a helyszíni bejárás megtörtént. 

-  A szemétszállítási szerződés határidejének meghosszabbítására a módosított szerződést 

aláírtam. 

-  A téli hóeltakarítást eddig két alkalommal kellett elrendelnem. 

-  A Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-vel a bőrgyári vízrendszerre – a Képviselő-testület 

felhatalmazása alapján - az Üzemeltetési Szerződést aláírtam. 

-  A szennyvíztisztítási díj megállapításáról hozott határozatunkat ismertettem a 

szolgáltatóval. 

-  A szennyvízdíj önkormányzati támogatását tartalmazó határozatunkat a szolgáltatónak 

megküldtük. 

-  A hulladékgazdálkodási tervünk lejárt. A megállapodásunk szerint az új elkészítése a 

Társulás feladata. Ezt a Társulással még tavaly levélben közöltük. 

-  A Környezetvédelmi Programunk 2000-re datálható, azóta felülvizsgálata nem volt. Egy 

ellenőrzés kifogásolta. Ennek értelmében – a Képviselő-testület döntése értelmében – 

megkerestem a kistérséget, hogy egy közös programot készíttessenek az összes 

önkormányzat részére. A kistérség ezt félreérthette, mert csak ajánlatokat kért be. Az idén 

ezt is mindenképpen el kell készíttetni. A tervezés díja 1 mFt alatt van, így az a 

hatáskörömbe tartozik. A szerződés megkötését követően azt ismertetni fogom a testülettel. 

-  A belvízvédelmi feladatok koordinálására egyeztető tárgyalást kezdeményeztem az 

illetékes vízügyi igazgatósággal. 

-  Elkészült a Hunyadi u. 16. sz. alatti labdarúgó öltöző gázfűtésének javítása. 

-  Az óvodák, iskolák infrastrukturális fejlesztése tárgyában éves garanciális bejárást 

kezdeményeztem. 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális 

és Ügyrendi Bizottság, továbbá az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egy-egy 

alkalommal ülésezett az előző – munkaterv szerint összehívott - ülés óta. 

 



II. 

Tájékoztató a jelentősebb eseményekről 

- 2010. december 21-én tartottuk a Mindenki Karácsonya rendezvényét, mely keretében az 

óvodások, iskolások és az idősek kisebb ajándékokban részesültek. 

- 2010. december 22. napján cigány kisebbségi karácsony került megrendezésre, melyen részt 

vettem. 

- 2010. december 31-én a hagyományokhoz híven megszerveztük a szilveszteri futást. 

Köszönöm Varga Gábor úrnak az élő malac biztosítását. 

- 2011. január 10-én a Munkaügyi Központ illetékese tájékoztatót tartott a közfoglalkoztatás 

aktuális helyzetéről. 

- 2010. január 16-án a Duna televízió 35 perces műsort közvetített Simontornya városáról, 

mely elsősorban a helyi műemlékvédelmet és a gasztronómiát mutatta be. Ezúton szeretném 

köszönetemet kifejezni Géringer Györgynének és Kiss Ferencnek a közreműködésért. 

- 2011. január 21. napján részt vettem a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett 

ünnepségen, mely a TEMI Fried Művelődési Házban került megrendezésre. 

 

Simontornya, 2011. január 21. 

 

 

                                                                                                    Csőszné Kacz Edit 

                                                                                                        polgármester 


