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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-án, 14
00

 

órakor tartott üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester  

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Csősz László, Körtés István, Szabó Attila, 

Torma József, Zsolnai István képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: Aszmann Géza aljegyző 

Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes (I. np.) 

Köves Gergely a NITROKÉMIA Zrt. képviseletében (I. np.) 

Balogh Mónika gyámügyi ügyintéző (III. np.) 

Soósné Szűcs Krisztina a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részről (III. 

np.) 

Tóthné Unghy Ilona az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja, mint is-

kolaigazgató is 

Nagy Károly műszaki ügyintéző 

Keresztes László Kisszékely Község Polgármestere  

 

Lakosság részéről: 4 fő 

 

Távolmaradt: Császár Csilla pénzügyi osztályvezető 

                      Kossa István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja 

 Schweigert Györgyné az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagja  

 dr. Duongsy Thipphavone gyermekorvos 

 Bajcsi Géza díszpolgár  

 Orsós István a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatké-

pességet, majd az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait.   

Kiegészítésként elmondta, hogy az ülésre meghívta Köves Gergőt, a NITROKÉMIA Zrt. 

igazgatóját, aki az első napirend keretében röviden tájékoztatni fogja a képviselő-testületet a 

volt bőrgyári terület kármentesítésének állásáról. Kérte, fogadja el a képviselő-testület. 
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A képviselő-testület Csőszné Kacz Edit polgármester javaslatát a bőrgyári kármentesítéssel 

kapcsolatos tájékoztató megtárgyalására vonatkozóan 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjére vonatkozó 

javaslatokat 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, s a napiren-

det a következők szerint állapította meg: 

 

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. 

Tájékoztató a volt bőrgyár területe kármentesítésének állásáról. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

              Bárdos László címzetes főjegyző 

         Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes 

              Köves Gergő a NITROKÉMIA Zrt. képviseletében 

 

II.) Rendelet-tervezet Simontornya város 2011. évi költségvetése I. negyedévi módosításáról. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

III.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásának átfogó értékelése. 

 

   Előadó: Aszmann Géza aljegyző 

 

IV.) A temetkezési díjak éves felülvizsgálata. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

V.) Javaslat a helyi kitüntető címek adományozására. (zárt ülés) 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

VI.) Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 16. évfordulója) előkészítése. 

 

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

VII.) E G Y E B E K  

 

1.) A közeledő járások – a simontornyai járás – előkészítésének feladatai. 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 
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2.) Simontornya Város Önkormányzatának Szabályzata az európai uniós pályázati 

források felhasználásának eljárási rendjéről. 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

3.) A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezése. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

4.) Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

5.) A házi gyermekorvosi körzet átalakítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának emelt összeggel történő megállapítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

7.) Polgármesteri költségtérítés egy havi összegének felajánlása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

8.) Az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

9.) „Simon-tornya 1270-73” Simontornya Várkörnyék rehabilitációja projekthez kap-

csolódó tevékenységek végzése. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

10.) Mayer Gyula kútvásárlási kérelme. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

11.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiaracionalizálásával kapcsolatban kö-

tött szerződés módosítása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

12.) A „Sió-Kapos ivóvízminőség-javító projekt” helyzete. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

13.) A Sió jobbparti ingatlanok lakóinak ivóvízzel való ellátása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

14.) Tájékoztató a KEOP-1.2.0/B/10 számú, Simontornya település szennyvízelveze-

tése és tisztítása nevű projekt tárgyában. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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15.) Villamos energia vásárlással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

16.) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásával kapcsola-

tos döntés módosítása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

17.) A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkor-

mányzatok fizetési hátralékának rendezése. 

   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.) 

 

 

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

A jelentéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, dönté-

sekről. 
 

Előadó: Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes 
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Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes: Az utolsó tájékoztató óta eltelt időszak alatt több 

esetben lopás, autó feltörés a temetőnél, két esetben súlyos testi sértés, zaklatás miatt tettek 

büntető feljelentést, illetve indítottak eljárást az említett ügyekben. 

Az iskolarendőrök bevonásával átvizsgálták a tanulók kerékpárjait, melyeknek a fele sem 

felelt meg a műszaki előírásoknak. Felhívta a szülők figyelmét, már csak azért is, mivel köze-

ledik a szünidő, lássák el gyermekeik kerékpárjait a kötelező felszereléssel. 

Megjelentek a fémhulladék-gyűjtők, akik becsapják a jóhiszemű eladókat, kérte, ha a lakosság 

ilyet tapasztal, azonnal jelezze a rendőrség felé. Ugyancsak figyeljenek oda értékeikre, őriz-

zék azokat, mivel az elkövetők az adódó lehetőségeket azonnal kihasználják. 

 

 

Tájékoztató a volt bőrgyár területe kármentesítésének állásáról. 
 

Előadó: Köves Gergely a NITROKÉMIA Zrt. részéről 

 

 

Köves Gergely a NITROKÉMIA Zrt. részéről: Az idén újraindult, és folytatódik a kármen-

tesítés Simontornyán. Mivel május elején indult el a program, a munkavégzés eredményéről 

különösebb információval még nem tud szolgálni, bár a húsolási kazetta tisztítása jó ütemben 

halad, egy-két nap múlva végeznek vele.  

Simontornya város kármentesítése idén a lehető legnagyobb program az állami kármentesíté-

sek között, több mint bruttó 8 milliárd Ft idei költségvetést kapott. Ez az összeg azonban nem 

áll még rendelkezésre a NITROKÉMIA Zrt-nél, átutalásáról a forrásbiztosító, a Magyar Nem-

zeti Vagyonkezelő Zrt. az év folyamán a teljesítéseknek megfelelő mértékben gondoskodik 

majd. Azonban már így is jelentős összeg áll rendelkezésére a bonyolítónak, ezért a munkák 

kivitelezése innentől kezdve folyamatos lesz. 

Az első hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy a teherautó forgalom a program beindulásával 

jelentősebbé vált, amivel ismét igénybe vették a simontornyai polgárok türelmét, több mint 

30.000 t veszélyes hulladékot szállítottak el. A nyári hónapok elejével csökkenni fog ez, de 

amint beindulnak azok az előkezelési technológiák, a teherautó forgalom ismét meg fog nö-

vekedni.  

A tavalyi év folyamán három igen jelentős és bonyolult helyi előkezelési engedélyt szereztek 

meg, így nekiállhattak a kármentesítés utolsó feladatainak, ezek a technológiák: a talajvíz 

kármentesítő rendszer kiépítése; a sózott, kötözött nyersbőr kazetta feldolgozása; a króm-

szennyezéssel (Cr 3 és Cr 6) igen feldúsult szennyvíziszap-kazetta feldolgozása, az abban 

található kb. 80.000 t veszélyes hulladék feldolgozása, stabilizálása, ami előreláthatóan két 

helyen folyik majd, itt Simontornyán és Balatonfűzfőn.  

Azért fontos, hogy a húsolási kazetta kitisztítása már ilyen folyamatban van, mert így a többi 

nem szennyezett területet minél kevésbé kell igénybe venni.  

A vízkezelési technológia mintegy 9 szabványkonténerben kerül elhelyezésre, a védett terüle-

ten történő elhelyezés, illetve ennek kiépítése kb. 6 hónapot vesz majd igénybe. Amennyiben  

az engedélyeztetés megtörténik, már az idén megindul a talajvíz-tisztítási program, ami a ta-

lajvíz kiszívását, tisztítását és visszatáplálását jelenti, tehát a kétéves programot már az idén el 

tudják indítani. 
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A sózott, kötözött bőr ügye nagyon nehéz dió, előkezelési technológiájának beindításánál a 

mintegy 12.000 t hulladék 40-50 %-át tudják idén feldolgozni a viszonylag hosszú áthaladási 

idők miatt. 

A 90.000 t iszap területén, ha pénzügyeik engedik, akár 80 %-os előrehaladásra számítanak az 

idei évben.  

A munkavégzés során természetesen idén is szeretnék a simontornyaiak segítségét maximáli-

san igénybe venni a kivitelezés során, a helyi vállalkozások és munkások előnyben részesül-

nek. Reméli, a két éve megkezdett jó együttműködés folytatódik, s egymást segítve a közös 

érdekek szem előtt tartásával tudnak majd dolgozni. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: Van egy régi önkormányzati tulajdonú telekrész a szennyvíztelep Sió felőli 

oldalán, két nagy szennyvíziszap-tároló, ami információi szerint - nem tudni miért - kikerült a 

kármentesítési programból, s ezek a tartályok tele vannak szennyvíziszappal. Van rá lehető-

ség, hogy ez is bekerüljön a rendszerbe? 2 db 2.500 m
3
-es tartályról van szó. 

Fel lesz töltve ott a terület? 

 

Szabó Attila: Többen megkeresték őt, hogy a Gyár utcában a házakon repedések keletkeztek. 

Azt tanácsolta nekik, fényképezzék le a repedéseket, és jelezzék a NITROKÉMIA Zrt. felé. 

 

Csősz László: A sózott bőrökkel kapcsolatban úgy tudja, a terület magántulajdonban van. 

Sikerült megállapodni a tulajdonossal?  

A szennyvíztelep mögötti résszel, ahol a faragási hulladék (spél) került elhelyezésre, mi lesz? 

 

Zsolnai István: A Sió jobbpartján hiányoznak a csatornafedelek, benőtte a gaz, életveszélyes. 

Beton fedlappal kellene pótolni azokat, így talán nem tulajdonítanák el. 

A buszmegállónál van egy félig kidőlt betonoszlop (villanyoszlop), a problémát a DÉDÁSZ-

szal egyeztetve, közösen meg kell oldani. 

Néth Tiborék megkeresték a lóverseny szervezése miatt, ugyanis tudni szeretnék kapnak-e 

hozzá támogatást. 

A múlt alkalommal jelzett Sió balparti probléma elintézést nyert, ezúton köszöni. 

A karate-versenyt javasolta felvenni a városi rendezvények közé, ilyen kevés pénzből ilyen 

színvonalas rendezvényt szervezni nem volt kis dolog. Dicséretet érdemelnek a szervezők. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A Temető és Szív utca sarkánál van egy téglakerítés, ami dől kifelé. Fel 

kell szólítani az ott lakót a kerítés rendbetételére. 

 

Válaszok: 
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Köves Gergely a NITROKÉMIA Zrt. részéről: A szennyvíztelepi iszapot is felmérték, és 

számba vették, minden feladat elé örömmel állnak, a megoldásban segíteni akarnak és fognak. 

2009-ben volt a legnagyobb a teherautó forgalom a településen, amikor a kármentesítés elin-

dult, a továbbiakban már nem lesz akkora. Az említett évben két esetben jeleztek feléjük az 

épületek megrongálódása ügyében, amit kivizsgáltak. Nyitottak ezekre a jelzésekre, kivizsgál-

ják azokat. 

A kármentesítés tényfeltárása során feltárt hulladékok tekintetében van egy bírósági döntés, 

melynek alapján környezetvédelmi kötelezés született, ami a Magyar Államot kötelezi ezek-

nek a hulladékoknak a felszámolására, függetlenül attól, hogy az ingatlan magánkézbe került 

vagy sem. A tulajdonost már megkereste ez ügyben, telefonon egyeztettek, a hulladék elszállí-

tásra kerül. 

A spél 99, 99 %-ban eltűnt azokról a bizonyos kárpótolt ingatlanokról. A múlt héten még ta-

lált két kisebb kupacot belőle ellenőrzése során a fúrás előkészítésénél, melynek elszállításá-

ról gondoskodott. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A jelzett problémáknak utánanéz, és intézkedni fog. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

63/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés 

óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájé-

koztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntések-

ről szóló tájékoztató, továbbá a 

 

          94/2010.(VI.28.) számú   

          18/2011.(I.31.)    számú   

          56/2011.(IV.26.) számú  

          57/2011.(IV.26.) számú 

          59/2011.(IV.26.) számú 

                                       és a       62/2011.(IV.26.) számú 

 

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomá-

sul vette, és elfogadja.  

 

 

II.) napirendi pont 

 

Rendelet-tervezet Simontornya város 2011. évi költségvetése I. negyedévi 

módosításáról. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság a költségvetés módosításáról készült rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 

A bizottság kérte, a testület következő ülésére készüljön egy anyag az önkormányzat anyagi 

helyzetéről, hogy a bizottság és a képviselő-testület lássa a reális pénzügyi helyzetet. 

 

Torma József az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a rende-

let-tervezetet ügyrendi szempontból elfogadásra javasolta. 

Elég erős a veszélye annak, hogy őszre komoly likviditási problémák merülnek fel az önkor-

mányzat működésében, ezért a bizottság javasolta, a képviselő-testület vizsgálja felül a 2011 

évi költségvetését. Újra kellene tárgyalni a bevételi és kiadási oldalakat, ténylegesen feltárni 

az önkormányzat előtt álló feladatokat, finanszírozás kérdéseit. 

A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: A bizottsági ülésen komoly vitákra került sor, a kialakult helyzeten sokat javí-

tani már nem lehet. Tényként állapították meg, hogy év elején 117 millió Ft veszteséggel in-

dultak, s az I. negyedévi módosítás után ez az összeg 1 millió Ft-tal emelkedett, tehát már 118 

millió Ft vesztesége van a városnak. 

A 8-as és 9-es mellékletben szerepelnek a beruházások kapcsán jelentkező saját erők. A 8. 

számú mellékletben 415 millió Ft van rögzítve, míg a 9. számú mellékletben 384 millió Ft. 

Ennyi pénze a városnak nincs, s valószínűleg nem is lesz. Nagyon komolyan át kell gondolni 

az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Ezekből a nagy értékű pályázatokból még egyet sem 

írtak alá, ezért meg kell vizsgálni, egyáltalán melyik az, amelyik esetében lépni kell, mi az, 

amit elbír a város.  

„Egyre jobban süllyed a hajó!” Fogy a tartalék, a jövő évben el kell kezdeni törleszteni a köt-

vényt is, és véleménye szerint nem számíthatnak plusz pénzekre.  

A szennyvíz, város-rehabilitációs, ivóvízminőség-javító beruházások nagyságrendje 380-400 

millió Ft körüli saját erőt jelent, és önfinanszírozással működő pályázatokról van szó. Magya-

rán a beruházást az önkormányzatnak kell fizetnie, majd utólag történik a támogatási szerző-

dés szerinti finanszírozás. Ez további nehézséget jelent, és bár lehet felvenni a banktól hitelt, 

de az is pénzbe kerül. 

 

Torma József: A képviselő-testület abban bízott döntései során, hogy majd egyre jobb lesz. 

Sajnos ez nem így lett. A tartalékpénzeket, ha vannak, az önkormányzat saját rendszerében 

kell megtalálni. A képviselő-testületnek kell a forrásokat megteremtenie ahhoz, hogy finanszí-

rozhatóvá váljanak a pályázatok. Furcsa lenne ugyanis, ha – miután éveket dolgoztak azon, 

hogy végre megvalósuljon egy-egy nagyobb beruházás –, most a küszöbön azt mondanák, 

nem kérik, az utolsó lépcsőben nem omolhat össze. 

A pénz, és a hitel lehetőségek is elfogynak lassan, igaz lehetne újakat generálni, ám attól a 

hiány még tovább nőne. Nem akar senkit riogatni, de a második félévben már a bérek is ve-

szélybe kerülhetnek. 
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Információi alapján már nem tudják teljesíteni azokat a kötelezettségeiket, melyeket a költ-

ségvetési rendeletben vállaltak, gondol itt a civil szervezetek támogatására. Nem tudnak utal-

ni, számlákat kifizetni. 

Most talán bejönnek az iskolai társulás önkormányzatainál kint lévő adósságok, bár ez sem 

fogja kihúzni az önkormányzatot a kátyúból, a befolyt pénzből csak egy másik lyukat tudnak 

betömni. 

Nagyon gyors megoldást kell keresni, még egyszer át kell nézni a költségvetést, meg kell ke-

resni azokat a biztosítékokat, garanciákat, melyekkel az elindított programok teljesíthetőek 

lesznek, a város és intézményei működni tudnak. 

Hiába hoztak meg döntéseket az iskola vonatkozásában, melyek között részben meg sem ho-

zott döntések is voltak, csak jelentős időbeli késéssel fognak érezhetően javulást eredményez-

ni. Ennél kissé többre van szükség a zökkenőmentes működéshez.  

Javasolta a likviditási gondok miatt a következő ülésen vizsgálják felül a költségvetési rende-

letet. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A lakosság jelzései alapján úgy látja, örülnek a város-rehabilitációnak és a 

szennyvízberuházásnak. Átmeneti bankhitel igénybevételével talán megoldható lesz. 

Átnézte, melyek az önkormányzat önként vállalt feladatai: központi orvosi ügyelet, könyvtár, 

időskorúak tartós bentlakása, jelzőrendszeres segítségnyújtás, közösségi szolgáltatás, támoga-

tó szolgáltatás, gimnáziumi oktatás, művészeti oktatás, szakiskolai oktatás, cafetéria, stb. 

Ezeket az önként vállalt feladatokat próbálja az önkormányzat a meglehetősen szűkös kereté-

ből fenntartani. Próbálhatnak szűkíteni, de nem fogják tudni eldönteni, melyiket szüntessék 

meg. 

80-85 millió Ft-tal kevesebb állami normatívát kapnak, de ez az egész országban így van. 

Azzal számol mindenki, hogy az iskolai dolgokat centralizálják, ezáltal csökken az eddig e 

célra fordított támogatási összeg. Van még egy-két dolog, pl. a szennyvízberuházás esetében a 

lakosság számára nyújtott támogatás összege is csökkenni fog, de ezek csak szűk mozgásteret 

adnak, másik oldalról pedig ki vannak szolgáltatva a mindenkori kormányzat által nyújtott 

mindenkori támogatásnak. Az ügyrendi bizottsági ülésen felvetődött, hogy a folyószámla, 

munkabérhitel keretek kimerülnek, s abban az esetben esetleg hitel átcsoportosítással kellene 

megoldani a problémát, kisakkozva, melyik hitelnek olcsóbb a kamata. 

 

Torma József: Az előző ciklusban azt mondta a jegyző úr, hogy érdekes, éppen az ügyrendi 

bizottság próbál bizonyos dolgokat kimondani, törvénytelenségre sarkallni a képviselő-

testületet. Úgy gondolja, nem kell leadni a gimnáziumi oktatást, az idősekkel kapcsolatos te-

vékenységeket, hanem akár törvényt sértve is, kevesebb létszámmal ellátni ezeket a feladato-

kat. Ezzel az anyagi háttérrel, finanszírozással nem tudnak bizonyos feladatokat megoldani. 

Törvényi előírások határozzák meg mit, hogyan végezzenek, de ez így nem működik. Ha a 

képviselő-testület megfelelő publicitás mellett kimond valamit, ami átmegy cselekvésbe, eze-

ket a feladatokat másképp is meg lehet oldani. Ezerszer átrágták már ezeket a kérdéseket, 

nincs más megoldás. A város költségvetésének több mint a 90 %-a bérek és járulékai, a fenn-

maradó rész pedig a dologi kiadások körében mozog.   
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Munkahelyeket kell megszüntetni, ezt kell kimondania a képviselő-testületnek, s ha bármilyen 

szinten ez botrányba torkollik, azt is fel kell vállalniuk. Csak így tartható fenn a jelenlegi ön-

kormányzatiság. 

 

Zsolnai István: Igaza van Torma József képviselőnek, de nagyon nehéz lesz ezt végigvinni, 

népszerűtlen lépéseket kell tenni, illetve népszerűtlen döntéseket hozni. 

Itt van a szennyvízberuházás, ami szerinte is igen fontos, ám biztosan lesznek, akik nem fog-

nak fizetni, s azt az önkormányzatnak kell átvállalnia. Valóban szükség van ezekre a beruhá-

zásokra, de nem szabad megvárni, hogy ellehetetlenüljön az önkormányzat. Javaslatokat, al-

ternatívákat kell letenni, nehogy baj legyen. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Minden megnyert pályázat gondot okoz a településnek, 

ám, ha most nem lépik meg a szennyvízberuházást, többet ilyen lehetősége az életben nem 

lesz a városnak. 

Valóban lesznek olyan lépések, amelyek népszerűtlenek lesznek, de a plusz pénzek megszer-

zésére kell a hangsúlyt fektetni. 

Jelenleg folyik az önkormányzatok átszervezése, ezért időben meg kell tenni a szükséges lé-

péseket. A feladatok ellátásához meg fogják kapni a szükséges támogatást. 

Az ilyen feladatokat, melyek hosszútávon meghatározóak a város életében, meg kell lépni. 

Az iparűzési adó összege emelkedni fog valamennyivel (NITROKÉMIA ZRT.), de nagy oda-

figyeléssel kell gazdálkodni. 

 

Szabó Attila: Az ő véleménye is az, hogy szükség van az önkormányzat költségvetésének 

átnézésére. 

A kötvény-maradvány fejlesztési célokra fordítható, így döntött a képviselő-testület, most itt a 

lehetőség (3 beruházás).  

 

Torma József: Jó volt a kötvény, ha megszorultak segített, de nem szabad lenullázni, mert 

utána már nem lesz mihez nyúlni. A kötvényt arra kell költeni, ami most kezd beérni. 

Való igaz, valamennyivel, talán 4 millió Ft-tal emelkedni fog az iparűzési adó bevétel, ám ez 

szinte semmi, talán ha két számla kifizetésére lesz csak elég. 

A kérdés az, amiről eddig nem beszéltek, hogyan fog mindez pozitív irányba átfordulni a kö-

vetkező évben? 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A felvetések jogosak.  

A parlament jelenleg kiemelten foglalkozik az önkormányzati rendszer átszervezésével, azon 

belül is a gazdálkodás átszervezésével. Május elején maga a miniszterelnök jelentette ki, hogy 

az önkormányzati tartozások egy részéről ők maguk is elismerik, ez annak a következménye, 

hogy a kötelező feladatokat nem finanszírozták. Tehát nem a képviselő-testületek illetve a 

polgármesterek felelősek az önkormányzatok jelenlegi gazdálkodási helyzetéért. Simontor-

nyánál sokkal rosszabb helyzetben lévő önkormányzatok is vannak, melyek nem tudnak mit 

tenni a kiutat illetően.  
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Egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával, miszerint készüljön egy átfogó tájékoztató az ön-

kormányzat pénzügyi helyzetéről a tisztánlátás érdekében. Feladatként már kiadta, a pénzügyi 

osztályvezető már dolgozik rajta. 

Az ügyrendi bizottság javaslatát, hogy a teljes költségvetést tekintsék át a következő testületi 

ülésen, lehetetlen, mivel több települést érint. Ám nincs is értelme az intézményrendszert át-

tekinteni, mivel maga a bizottság elnöke is azt mondta, nem a dologi kiadásokon, hanem a 

létszám- és bérgazdálkodásnál van megtakarítási lehetőség. 

Javasolta, tekintsék át intézményenként a létszámhelyzetet, nézzék meg, mit javasol az intéz-

ményvezető a megtakarítást illetően, mert így plusz-mínusz milliók jelentkezhetnek. 

Nem az önként vállalt feladatok terén van kiszolgáltatva az önkormányzat, hanem a kötelező-

en ellátandó feladatok esetében, mert elő van írva, mit kell biztosítani. Kimondhatja a testület, 

hogy mivel nincs hozzá támogatás, nem biztosítja, de ezt nagyon át kell gondolni, mert példá-

ul az „ŐSZIKÉK” esetében egy ilyen döntés a működési engedély visszavonását vonhatja 

maga után. Amennyiben olyan kötelező előírásokat, mint a hulladékgazdálkodási vagy esély-

egyenlőségi terv elkészítése, nem teljesítenek határidőre, mert nincs rá pénz, azért legfeljebb 

megrovást kapnak. Ám a létszámot érintő döntések esetében az iskolánál, óvodánál, idősek 

otthonánál, polgármesteri hivatalnál, ha nem gondolja azt át kellően a testület, komoly követ-

kezményei lehetnek. Véleménye szerint meg kell tárgyalni a létszám- és bérkérdést, hiszen a 

költségvetés 80 %-a feletti összeget a bér teszi ki. Igaz, ezt a kérdést már évek óta tárgyalják, 

s eddig minden intézményvezető meg tudta védeni a saját területén az igazát a létszámot ille-

tően.  

A legnagyobb gond az, hogy négy akkora beruházásba vágna bele az önkormányzat, amire 

nagyságrendjüket nézve Simontornyán még nem volt példa. Nem az a gond, hogy nem tudják 

hozzátenni az önerőt, hanem az, hogy az önkormányzatnak kell előfinanszíroznia, s egy cso-

mó dolog utólag derül ki, amit a pályázat nem tartalmazott, és plusz költséget jelent, milliókat 

pedig nem tudnak megelőlegezni hónapokon keresztül. Jelen pillanatban annak a veszélye is 

fennáll, a következő hónapokban nem biztos, hogy segélyt és bért tudnak határidőre fizetni. A 

további hitelfelvétel nem megoldás. 

Van gond és probléma, de bízik benne, hogy az önkormányzati gazdálkodás átszervezése 

folytán, és az ígéret alapján, miszerint a kötelező feladatokat 100 %-ban finanszírozni fogják, 

meg fog változni a gazdálkodás helyzete. 

Javasolta, a képviselő-testület tárgyalja meg következő ülésén az önkormányzat pénzügyi 

helyzetét és, ha elfogadja az ügyrendi bizottság, ne a 2011. évi költségvetést, mert az lehetet-

len lenne a júniusi ülésen, viszont a létszámot tárgyalják meg, ha megítélésük szerint szükség-

szerű. 

A jelenlegi helyzet kialakulásának fő oka Simontornyán nem a pazarló gazdálkodás, hanem a 

kötelezően ellátandó feladatok nem megfelelő finanszírozása. 

 

Zsolnai István: Csak a jogszabályi kereteken belül történő döntésekkel ért egyet a létszámle-

építést illetően. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A kötvény működésre történő felhasználásához nem járul 

hozzá. 
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Körtés István: Amikor a költségvetést tárgyalták, és a pénzügyi bizottság 12 pontban leírta 

javaslatait, ami kb. 60-70 millió Ft megtakarítást jelentett volna, a 117 millió Ft veszteséggel 

szemben. Ebből az I. negyedév lezárásával nem csökkentettek semmi, sőt még 1 millió Ft-tal 

növelték a veszteséget. Ebből az tűnik ki, hogy a 12 pont, amit a képviselő-testület is elfoga-

dott, nem kerül végrehajtásra. 

A város-rehabilitáció 52 millió Ft-ba kerül, nem 26 millióba, ugyanis arról volt szó, a 26 mil-

lió Ft-ot plusz pályázatban megkapják, nem így lesz, azt nem kapja meg az önkormányzat. 

Polgármester asszony azt mondta, a kötvényt csak fejlesztésre lehet használni, ez nem is prob-

léma. A gond az, hogy az önkormányzat idei évi működése 117 millió Ft veszteséget produ-

kál, melynek nem látja a csökkentő tételeit. Ezt valamiből finanszírozni kell. A hiány torlódik, 

a kifizetetlen számlák összege egyre nő, és az említett veszteséget nem tudják miből pótolni, 

mivel a pénz elfogyott.  

Az önerőrész 400 millió Ft a beruházásokra (8. és 9. táblázat), van még kb. 100 millió Ft 

nagyságrendű tartalék, de az idén már van 117 millió Ft veszteség is prognosztizálva. Bizony-

talan tényező, erre a forrást honnan fogják előteremteni. 

Abból kell kiindulni, ezek a pályázatok még nincsenek aláírva, és milyen helyzetben van az 

önkormányzat, milyen pénzügyi prognosztizálás várható év végéig, mi az, amiben valamit 

lépni tudnak, akkor talán van egy kis kiút. Ellenkező esetben kilátástalannak látja a helyzetet. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A Paksi Atomerőmű Zrt-től kaptak 26 millió Ft-ot a vá-

ros-rehabilitációhoz. A szennyvízre 80 %-os uniós támogatás van, így 19 milliót lehet vissza-

hozni, amivel eddig nem számoltak. 

Az önkormányzat soha nem pályázott 85 %-os támogatásnál kevesebbre. Amennyiben a testü-

let kimondja, hogy ne írják alá a pályázatokat, a település ott marad, ahol volt. 

 

Csősz László: Örülnek a szennyvízpályázatnak, örülnek, hogy nyert a város-rehabilitáció. Azt 

kell nézni, ennyi önrésszel mennyi pénzt tudnak idehozni.  

A működésben kell alapvető változtatásokat végrehajtani, és ez nagyon fontos. Torma József 

képviselő mondta, a kötvényt nem szabad elhasználni. A 24-es táblázatot nézve viszont már el 

van költve, 56 millió Ft marad még belőle, ha az ez évi beruházásokat és működést figyelem-

be veszik. A költségvetésben van még egy 60 millió Ft-os hitel. Ha ilyen ütemben haladnak 

tovább, év végére nem marad egy fillér sem költségvetési szempontból, a kötvényből. 

Amennyiben ezen nem változtatnak, nagyon nagy bajba kerül az önkormányzat. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A jegyző úr beszélt a járási központok létrehozásáról, ami talán változást 

eredményez majd, egyébként ez a következő napirendi pontok egyike is, ez mellett kell mind-

egyik képviselőnek lobbiznia. Ha sikerülne elérni, hogy Simontornya járási központ legyen, 

és megkapják a szükséges normatívát a kötelező feladatokra, akkor rá lehet térni arra, hogy az 

önként vállalt feladatoknál esetleges átcsoportosítást (a személyzeti dolgokban nem biztos, 

mert az eléggé kockázatos) végezzenek. Ebben az irányban haladva tovább lehet csak pozitív 

elmozdulás. 

 

Torma József: Ebben a struktúrában nem lehet egy intézményegység költségvetését x ösz-

szeggel csökkenteni, ez nem megoldás, csak a számlák torlódását eredményezné. 
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Az önkormányzati rendszer átmunkálása a következő ciklus elejére érhet talán be. Ki tudja, 

hogy alakul a finanszírozás. Azt a hihetetlen hiányt, ami az önkormányzati működés során 

keletkezett, a központi költségvetés fogja felvállalni, amelyik „ezer sebből vérzik”?  Nem 

fogja. Az, hogy az átszervezés pénzt fialjon, évekbe telik majd. Mi történik azonban ezek alatt 

az évek alatt Simontornyán, ebbe kell belegondolni. Most kell lépni valamit, különben bajban 

lesznek! Az pedig őt nem vigasztalja, hogy a többi település is hasonló, vagy még rosszabb 

helyzetben van. 

Az ügyrendi bizottság konkrét javaslata ezért volt az, hogy az Önkormányzat Képviselő-

testülete vizsgálja felül a 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Le kell ülni, újratárgyal-

ni, összegyűjteni a javaslatokat, ötleteket, és azzal módosítani a rendeletet. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadva az 

önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében – az önkormányzat költségvetési ren-

deletének módosításakor tapasztaltak alapján, az önkormányzat költségvetési gazdálkodásá-

nak áttekintése céljából 5 igen szavazattal- 2 tartózkodással - a következő határozatot hozta: 

 

64/3011.(V.30.) számú KT határozat: 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 90. § 

(1) bekezdése szerinti, az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért vi-

selt felelőssége körében - az önkormányzat költségvetési rendeletének mó-

dosítása kapcsán, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága javaslatát el-

fogadva felkéri polgármesterét, hogy az Ötv. 35. § (2) bekezdése szerinti hi-

vatalirányító jogkörében készíttessen előterjesztést a képviselő-testület 

munkaterv szerinti soron következő júniusi ülésére az önkormányzat és 

költségvetési szervei gazdálkodásában takarékossági intézkedések megtéte-

lére.  

Az előterjesztés adjon képet az önkormányzat reális vagyoni pénzügyi hely-

zetéről, a gazdálkodás finanszírozásáról, a költségvetés teljesíthetőségéről, a 

likviditás folyamatos biztosíthatósága érdekében. 

Az előterjesztés tartalmazzon javaslatokat a költségvetési kiadások csök-

kenthetőségére vonatkozóan, kiemelten a költségvetési létszámkeret megál-

lapítására. 

 

Határidő: a képviselő-testület munkaterv szerint soron következő 2011. jú-

nius 27-i ülése 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:  
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SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2011.(VI.3.) önkormányzati rendelete 

 

 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

III.) napirendi pont          

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásának átfogó 

értékelése. 
 

Előadó: Aszmann Géza aljegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság az előter-

jesztésben foglaltak elfogadását javasolta. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: Tudja, kötelező a téma napirendre tűzése, ám akkor is feleslegesnek érzi en-

nek a nagy anyagnak az elkészítését, és testület által történő megtárgyalását. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

65/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében előírtak szerint készített - átfogó ér-

tékelést, s azt elfogadja.  

Az értékelést a képviselő-testület hivatala útján megküldi a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 
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IV.) napirendi pont          

 

A temetkezési díjak éves felülvizsgálata. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtár-

gyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Torma József az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság abban 

foglalt állást a téma tárgyalásakor, hogy további adatokat kér a vállalkozótól és az önkor-

mányzattól. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István: Mi indokolja ezt, hiszen minden részletesen le van írva? Minden adat szere-

pel az előterjesztésben. Nem érti, mit akar ezzel Torma József elérni. Felesleges aggályosko-

dásnak tartja részéről, hogy még ennél is részletesebb előterjesztést vár. 

 

Torma József: A bizottság 3 tagból áll, és ha egyedül csak az ő kérése lett volna, amit az 

imént elmondott, aggályoskodásnak lehetne titulálni, ám a másit két tag is ugyanezen a véle-

ményen volt. Most a bizottság elnökeként ismertette a bizottság döntését. 

Amikor a kegyeleti szolgáltatás díjait megállapították, 20 millió Ft körüli összeget költöttek a 

ravatalozóra, hogy rendbe tegyék azt a területet, de még mindig vannak hiányosságok. Azzal 

a céllal vezették be a temetkezések során az önkormányzati díjakat, hogy a jövőt tekintve ab-

ból finanszírozzák az amortizációból adódó többletköltségeket. Tehát az önkormányzat beru-

házásokat végzett, gépet vásárolt, ám ezek leamortizálódtak, s ennek a pótlását nem hajtotta 

végre senki. Akkor nyúlt a zsebébe az önkormányzat, ami majdnem 20 millió Ft-jába került. 

A képviselő-testület akkor azt mondta, állapítsanak meg díjakat, járuljanak hozzá a szolgálta-

tást igénybevevők, teremtsenek egy alapot, amiből a szükséges javításokat finanszírozzák. 2-3 

év telt el a díjak bevezetése óta.  

Örül neki, ha Zsolnai István képviselő ebből az anyagból látja, mennyi bevétel keletkezett, ő 

nem látja milyen plusz pénz jelentkezett, s abból milyen feladat finanszírozása történt meg.  

A bizottság három igen szavazattal hozta meg határozatát, nem Torma József döntött így 

egyedül.  

A képviselő-testület hozott egy döntést, ami tovább növelte a lakosság terheit, és nem látja, 

hol landolt a pénz. Ha Zsolnai István tudja, mondja el. 

 

Csősz László: A következő szerepel az előterjesztésben: „A temetkezési hely és az újraváltás 

díja (sírhelydíj) megváltoztatásának különösebben értelme nincs, tekintve, hogy a köztemető-

ben sírhely már nem adható használatba.”  
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Pont most járnak le a sírhely újraváltások, s jó lenne tudni, ebből milyen bevételre tesz szert a 

vállalkozó. Az egyszemélyes sírhely 25 évre 6.000 Ft, a kétszemélyes sírhely 10.000 Ft. 

 

Zsolnai István: A befolyó pénz a vállalkozóé? 

 

Csősz László: A szerződés alapján igen. 

 

Torma József: A vállalkozónak minden évben el kell számolnia, melynek során külön kell 

választania beszámolójában a szolgáltató tevékenység bevételeit és a temető fenntartásával 

kapcsolatos költségeit. A szerződése is tartalmazza, hogy ez kötelessége. 

 

Zsolnai István: Az előterjesztés a temetkezési díjakról szól, s ehhez semmi köze nincs annak, 

amit az ügyrendi bizottság kér.  

 

dr. Mihócs Zsolt: A temető egy részének állapota kívánnivalót hagy maga után. Valóban 

meg kell nézni a szerződést, mennyi pénzt fordít a vállalkozó a fenntartásra. 

 

Csősz László: A sírhelyek újraváltásának díjával érdemes foglalkozni, mivel most járnak le. 

Meg kell nézni, az urna sírhelyeknél vannak ellentmondások. 

 

Szabó Attila: Az ő javaslata is az, a vállalkozó számoljon el a képviselő-testület felé. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Most a temetkezési díjak felülvizsgálata a téma, a vállal-

kozó beszámolójára a második félévben kerül sor. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság javaslatát, miszerint a 

második félévben a vállalkozó számoljon be a tevékenységéről, 6 igen szavazattal, 1 tartóz-

kodással elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

66/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és 

a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 

40. § (3) bekezdése által meghatározott kötelezettségének eleget téve a köz-

temetőre vonatkozó díjak mértékét felülvizsgálta.  

A Törvény 40. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sírhelydíjat, b) pontja szerin-

ti temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetőleg a c) pontja szerinti létesít-

mények igénybevételi díját – tekintettel a temetésről gondoskodó, a temetési 

helyek felett rendelkezési jogosultsággal bírók érdekeire – a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 3/2000.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (10)-(12) 

bekezdése, és 1-3. mellékletével megállapítottak szerint változatlanul hagy-

ja. 
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A képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság javaslatát 

elfogadva – a Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányren-

delet 55. § (3) bekezdés b) pontja alapján – tájékoztatást kér a REQUIEM 

Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaságtól, mint a temető 

kegyeleti közszolgáltatás alapján az önkormányzati tulajdonú Simontornya 

belterületi 198/1 helyrajzi szám alatt bejegyzett köztemető, és a 195 helyraj-

zi szám alatt bejegyzett ravatalozó üzemeltetőjétől a temetkezési szolgálta-

tásokról, és az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről és kiadásokról.  

 

Határidő: a temetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálatára vonatkozóan a kép-

viselő-testület 2012. évi munkaterve szerint, 

a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadá-

sokról szóló – jogszabály által előírt – tájékoztatásra vonatkozóan 

a képviselő-testület munkaterv szerinti június havi ülése 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester, illetőleg az önkormányzati teme-

tőt üzemeltető betéti társaság képviselője. 

 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester zárt ülést rendelt el. 

 

 

VI.) napirendi pont 

 

Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 16. évfordulója) előkészítése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Az idei évben a GÁLAKER Kft. borai nyerték el az első 

helyezést. 

 

A nyári rendezvénysorozat megrendezésére pénz hiánya miatt nem kerül sor, viszont ameny-

nyiben össze tudnak szedni 500.000 Ft-ot, fellépne a világhírű Kaukázusi - Grúz nemzeti 

táncegyüttes az ünnepi ülést követően. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Szabó Attila: Egy havi tiszteletdíját felajánlja erre a célra. 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

Csősz László: Amennyiben más program nem lesz, javasolta az ünnepi ülés kezdő időpontját 

későbbre tenni, mivel öt órakor még nagyon meleg van. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Az ülés akár 19 órakor is kezdődhet, mivel a táncegyüttes 

műsorának kezdési időpontja 20
30

 óra lesz. 

 

Körtés István: Felhívta rá a figyelmet, hogy amennyiben valaki felajánlja a tiszteletdíját, 

annak tartós adománynak kell lennie, mert csak akkor vehető figyelembe az adó csökkentésé-

nél. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

70/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. július 2-

án, szombaton 19
00

 órai kezdettel az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-

ban: SZMSZ.) 14. § (2) bekezdése szerint ünnepi ülést tart Simontornya vá-

rossá avatásának 16. évfordulója alkalmából.  

A képviselő-testület ünnepi ülésének helye a Simontornyai Vár. 

 

A képviselő-testület ünnepi ülésének napirendje: 

 

I. Simontornya várossá avatása 16. évfordulójának köszöntése. 

Ünnepi köszöntőt mond: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

II. A helyi kitüntető díjak, címek, elismerések átadása. 

- „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntető cím 

- „GYERMEKEINKÉRT” kitüntető cím 

- „AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” cím 

Kitüntető címeket átadja: Csőszné Kacz Edit polgármester 

                                          Bárdos László címzetes főjegyző 

 

III. A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” cím átadása. 

            A díjakat átadja: Csőszné Kacz Edit polgármester 

                                        Bárdos László címzetes főjegyző 
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VII.) napirendi pont 

 

 

E G Y E B E K 

 
VII/1.) napirendi pont 

 

A közeledő járások – a simontornyai járás – előkészítésének feladatai. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Megjelent az önkormányzati törvény módosítása, s máris 

nagyon sok vita van a koncepció körül, hogy melyek azok az állami feladatok, melyek az el-

múlt 20 évben a kormányzat fokozatosan az önkormányzatokra terhelt, és most vissza akar 

venni. Ezek közül kiemelkedő: az okmányok cseréjét, az építési hatósági ügyeket, gyámhiva-

tali feladatokat a járásokhoz akarják elhelyezni. Az oktatásban is nagyobb szerepet fog vállal-

ni a jövőt illetően az állam, elsősorban úgy, hogy a bért ő fogja fizetni, az önkormányzatok 

feladata pedig az oktatáshoz szükséges épületek fenntartása és működtetése lesz.  

Az állam meg fog jelenni járási szinten, járási székhelyek lesznek, melyeket, a lakossági ér-

dekeket előtérbe helyezve jelölnek majd ki. Egy járásban az elképzelések szerint szinte min-

dent el tud majd intézni a lakosság. Újraosztják a feladatokat, és teljesen újjászervezik az ön-

kormányzati igazgatási rendszert a járásokra alapozva. A vitaanyag a járási jogú városok szá-

mát 200-ra becsüli.  

1995-ben Simontornya volt a 200. város az országban, s most azt mondják, 200 körüli járás 

lesz. 172 kistérségi körzetközpont van jelenleg az országban, ezért ha a tervezet szerint ala-

kulnak a dolgok, a vita a 30 különbözeten folyna, hogy mely városok kaphatják meg ezt a 

jogot.  

Azok a városok, akik ebbe nem kerülnek be, belátható időn belül nem fogják kiheverni azt a 

veszteséget, amit ez a törvénytervezet okozni fog. Egyetlen felsőfokú köztisztviselői állás is 

kincset ér egy ilyen városban, mint Simontornya, és egy járási hivatal minimum 50 fővel fog 

működni. Fontos, hogy Simontornya a múltjára és jelenlegi körzetközponti szerepére nézve 

megszerezze ezt a fontos feladatot. 

A legnagyobb vitára az ad okot, hogy ezeken a településeken működnek majd a körzetköz-

ponti oktatási, egészségügyi ellátó intézmények, az önkormányzathoz kapcsolódó közfelügye-

letet ellátó szervek: rendőrség, okmányiroda, tűzoltóság, építési hatóság, gyámhatóság, bíró-

ság. Ezen közfeladatot ellátó szervek illetékességi területe célszerű, ha egybeesik a járási hi-

vatalok illetékességi területével. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel véleménye szerint, amint 

kimondják, hány járási hivatal lesz, minden lehetőséget azonnal meg kell ragadni, hogy Si-

montornya is járás legyen. 

Tolna megyében 5 járás biztosan lesz, de elképzelhető, hogy akár 6-7 is lesz. Kellő esélye van 

Simontornyának bármely várossal szemben. 
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Minden képviselő használja ki kapcsolatait, lobbizzon, tegyen meg minden tőle telhetőt a cél 

elérése érdekében. A jövőt illetően ez az átszervezés hatalmas lehetőségeket rejt magában. 

Kérte, a képviselő-testület teljes mellszélességgel ezt a kérdést tekintse a jövőt illetően a leg-

fontosabb feladatának. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A legmesszebbmenőkig el kell menni, és megtenni min-

dent ennek a célnak az érdekében. Meg kell tartani mindent, amit eddig elértek (okmányiroda, 

építésügy, gyámhatóság). 

 

Szabó Attila: A FIDESZ megyei elnökével és a Tolna Megyei Kormánymegbízottal már tör-

tént egyeztetés ez ügyben, folynak az előkészítő munkák, és úgy tűnik, nincsenek ellene. Azt 

ígérték, el fognak jönni Simontornyára. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

71/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1990. 

évi LXV. törvény 2. § (3) bekezdésében biztosított jogával élve – 

megtárgyalta a közeledő járások előkészítésének feladatairól szóló 

előterjesztést. 

 

1.) Megállapítja, hogy a simontornyai járás kialakítása olyan terv, 

mely 

- világos célokat tűz ki, de nem csak tőlünk függ; 

- ami konkrét és megvalósítható; 

- ami időben lehatárolt; 

- amely megbízható irányt mutat; 

- amelyhez a helyi közösségek, intézmények, vállalkozók, civil 

szervezetek, a térségi önkormányzatok kapcsolódni tudnak; 

- amely Simontornya és térsége számára reményt, távlatot, 

gyarapodó városi és városkörnyéki létet jelent. 

 

2.) Megbízza a város polgármesterét, címzetes főjegyzőjét folytassa-

nak előkészítő tárgyalásokat – elsősorban a kormányhivatallal és 

a megye országgyűlési képviselőivel – annak érdekében, hogy 

2013-ra Simontornya ne csak lélekszámban különbözzön az újra-

szervezett járás községeitől, hanem abban is, hogy a járás székhe-

lye és így közigazgatási központja, múltbeli és részben mostani 

szerepénél fogva pedig oktatási, kulturális, egészségügyi és gaz-

dasági vezetője lehessen, illetve legyen. 
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A tárgyalások állásáról, eredményeiről folyamatos tájékoztatást 

kér a képviselő-testület. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

                                 Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

VII/2.) napirendi pont 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Szabályzata az európai uniós pá-

lyázati források felhasználásának eljárási rendjéről. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Az önkormányzat több pályázatot is elnyert az elmúlt idő-

szakban, s ezek felhasználását az Állami Számvevőszék kiemelten ellenőrzi, ezért került most 

ide a képviselő-testület elé ez az előterjesztés. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

72/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ön-

kormányzat szabályzatát az európai uniós pályázati források felhasz-

nálásának eljárási rendjéről az előterjesztés melléklete szerint elfogad-

ja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VII/3.) napirendi pont 

 

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Torma József az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság megtár-

gyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 1 ellenszava-

zattal - a következő határozatot hozta: 

 

73/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simontornyai 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagja-

ként, a Társulás által fenntartott Vak Bottyán Általános Művelődési Köz-

pont átszervezéséről, ennek kapcsán a közoktatási intézmény Alapító Okira-

tának módosításáról  

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiak-

ban: Ötv.) 10. § (1) bekezdése g) pontja szerint át nem ruházható, és 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Kotv.) 102. § (2) bekezdés a) pontja által megállapított fenntartói irá-

nyítói hatáskörében 

- a Társulás Társulási Megállapodása II. fejezet 1.) b) pontjában foglaltak 

alapján 

I. A 36/2011.(III.10.) számú KT határozatát, mint elvi döntést részben 

módosítva átszervezi a közös fenntartású Vak Bottyán Általános Műve-

lődési Központot a következők szerint: 

1. A kétéves, intenzív gimnáziumi oktatást felmenő rendszerben, a 

2011/2012-es tanév végével megszünteti. 

2. A szakképzést (szakiskolai oktatást, szakmai középfokú oktatást) 

felmenő rendszerben véglegesen a 2014/2015-ös tanév végével 

megszünteti (figyelemmel a 4 és 5 évfolyamból álló 2 szakiskolai 

általánosan képző és 3 szakképző évfolyamok felmenő rendszerű 

megszüntetésére). 

3. A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Szakiskola intéz-

ményegységét a szakképzés felmenő rendszerű megszűnésével egy-

idejűleg a 2014/2015-ös tanév végével megszünteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

4. Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatát 

figyelembe véve a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Iskola 

és Óvoda Tolnanémedi tagintézményében a felső tagozatú, 5-8 évfo-

lyamú képzést a 2010/2011-es tanév végével megszünteti, azzal, hogy a 

Tolnanémedi lakcímű felső tagozatos 5-8 évfolyamú tanulók képzése a 

2011/2012-es tanév kezdetétől a Vak Bottyán Általános Művelődési 

Központ Általános Iskolája intézményegységénél biztosított. 

 

Határidő: az átszervezés végrehajtására a határozatban megjelölt határidők 

megtartásával 

Felelős: az átszervezés végrehajtásáért Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató  

              az ellenőrzésért Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

II. A képviselő-testület az Ötv. 1. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-

vábbiakban: Áht.) 93. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, és az Ötv. 10. § 

(1) bekezdés g) pontja szerint át nem ruházható hatáskörében, az 

Ötv.15. § (1) bekezdése szerint minősített többséggel hozott határozatá-

val, figyelemmel a Társulás Társulási Megállapodása II. fejezet 1.) a)-b) 

pontjára a Társulás által fenntartott Vak Bottyán Általános Művelődési 

Központ Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  

1. Az Alapító Okirat preambuluma a költségvetési szervek jogállásá-

ról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvénynek (a további-

akban: Kt.) az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények meg-

alkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 66. § 

(1) bekezdés a) pontja által történt hatályon kívül helyezése, a hatá-

lyos jogszabályra való hivatkozás követelményének való megfele-

lés érdekében módosul. Az Alapító Okirat kiadására hatáskört biz-

tosító jogszabály az Áht. 93. § (1) bekezdése. 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja a közoktatási intézmény intézményegy-

ségeinek, tagintézményeinek és telephelyeinek felsorolása tekinte-

tében a szervezeti átalakulásnak megfelelően módosul.  

3. Az Alapító Okirat 3 pontja szerint megjelölt hatálya, érvényessége 

a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Általános Iskola és 

Óvoda tagintézményében a felső tagozatos, 5-8 osztályos képzés 

megszűnésével egyidejűleg változik. 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja szerinti, a költségvetési szerv jogsza-

bályban meghatározott közfeladata megjelölése a Kt. hatályon kí-

vül helyezése miatt módosul. 

5. Az Alapító Okirat a költségvetési szerv alaptevékenységét megha-

tározó 5. pontjának a 2010. január 1-jétől ellátandó szakfeladatokat 

felsoroló része az intenzív gimnáziumi oktatás, illetőleg a szakkép-

zés felmenő rendszerű megszüntetése, illetőleg a Tolnanémedi Tag-

intézmény esetében az iskolai évfolyamok számának megjelölése 

tekintetében módosul. 
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6. Az Alapító Okirat alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, 

székhelye megnevezését adó 7. pontja a székhelyönkormányzat, 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányí-

tói jogkörének – az államháztartás működési rendjéről szóló 

292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. § 

(7) bekezdésén alapuló - a Társulás Társulási Megállapodása II. fe-

jezet 1.) f) pontjának megfelelően módosul. a közoktatási intéz-

ménybe felvehető maximális gyermek és tanulólétszám módosulá-

sával egyetemben.  

7. Az Alapító Okiratnak az intézmény jogállását szabályozó a költ-

ségvetési szerv besorolásáról szóló 8. pontja a Kt. hatályon kívül 

helyezése miatt módosul. 

8. Az Alapító Okiratnak a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési 

rendjét szabályozó 9. pontja a Társulási Megállapodás II. fejezet 1.) 

f) pontja szerinti szabályozásnak megfelelően módosul. 

9. Az Alapító Okiratnak a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 

jogviszonyára vonatkozó jogszabályokat tartalmazó 10. pontja a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 

a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

138/1992.(X.8.) Kormányrendelet megjelölésével egészül ki. 

10. Az Alapító Okiratnak a költségvetési szerv vagyonát megjelölő 13. 

pontja az intézmény által használt ingatlanok felsorolása tekinteté-

ben az intézmény átszervezésnek megfelelően módosul.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 

alapján ellátó polgármesterét a határozatnak megfelelő tartalmú (és a képvi-

selő-testület üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét tartalmazó tervezetek 

szerinti), az Áht. 90. § (1) bekezdésének és az Ámr. 12. § (3) bekezdésén 

alapuló, és az Ámr. 10. § (10) bekezdése szerint elkészített Alapító Okirat 

módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratnak az aláírására, felülbélyegzésére.  

 

A képviselő-testület felkéri polgármesterét – úgy is mint a Társulást a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény 12. §-a alapján képviselő, a Társulási Tanács által válasz-

tott – a Társulási Tanács elnökét, hogy az intézményfenntartó társulásban 

részt vevő önkormányzatok polgármestereit (úgy is mint a Társulási Tanács 

tagjait) megfelelő tájékoztatással kérje fel a közoktatási intézmény Alapító 

Okiratának módosításának az általa képviselt képviselő-testület munkaterv 

szerint soron következő május havi ülésén történő tárgyalására, elfogadtatá-

sára.  
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A polgármester tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapító Okirat 

módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirat a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-

testületeit képviselő polgármesterek által történő aláírásának, felülbélyegzé-

sének megszervezésére, az aláírt, közokirat kritériumainak megfelelő doku-

mentumoknak a Magyar Államkincstár részére a költségvetési szerv nyil-

vántartásba vett adatainak javítása érdekében, határidőn belül történő meg-

küldésére, a kérelmezve a költségvetési szerv átszervezésére vonatkozóan a 

változások átvezetését a nyilvántartásban.  

 

Határidő: a határozatban, illetőleg az Alapító Okirat módosításában megje-

lölt határidők, a jogszabály által megszabott határidőkre figye-

lemmel  

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

III. Az intézmény átszervezéssel kapcsolatosan a képviselő-testület a Társu-

lás Társulási Megállapodása f) pontjában meghatározott irányítói jog-

körében eljárva: 

 

1. Utasítja a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ igazgatóját  

- a Kotv. 40. § (5) bekezdése szerint bejelentkezni a KIR adatbá-

zisba, és adatszolgáltatásra az intézményátszervezéssel kapcso-

latosan, 

- adatszolgáltatásra a Kotv. végrehajtásáról szóló 20/1997./II.13.) 

Kormányrendelet 12/A. §-a és 12/B. § (5)-(6) bekezdése szerint 

meghatározott formában, illetve mellékletekkel történő változás-

jelentéshez a közoktatási intézménytörzs OM azonosító, a tago-

zatkódok módosítása érdekében, az Oktatási Hivatal Közoktatási 

Információs Irodája, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Oktatásért Felelős Államtitkársága felé, 

- adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére a tanulói és alkalma-

zotti azonosító számokkal és a Kotv. 2. számú mellékletében 

felsorolt személyes adatok nyilvántartására szolgáló alrendszer-

rel kapcsolatosan, 

- statisztikai célú tájékoztatás adására a közoktatási intézmény át-

szervezése miatt feladat-ellátási helyenként, tevékenységenként, 

valamint pedagógus munkakörben, illetve nevelő- és nevelő- és 

oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, pe-

dagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben foglal-

koztatottak szerinti bontásban az esetleges álláshely megszűnés-

sel kapcsolatosan, 

- szolgáltasson adatot a költségvetési rendelet módosításához az 

intézményátszervezés miatt a közoktatási intézmény költségve-

tésének, létszámkeretének átszervezést követő megállapításához, 
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- gondoskodjon az intézmény alapdokumentumok (pedagógia, 

nevelési program, szervezeti és működési szabályzat, minőség-

irányítási program) teljes körű felülvizsgálatáról, elkészítéséről 

(módosítás, kiegészítés, aktualizálás), véleményeztetéséről, ne-

velőtestülettel történő elfogadásáról, a véleményekkel egyetem-

ben a fenntartó által történő jóváhagyás céljából történő előter-

jesztéséről (kivéve: a házirend), 

- az átszervezésről hozott határozatnak megfelelően hajtsa végre 

az esetleges létszámcsökkentéseket, 

- nyújtson alapadatokat a Tolna Megyei Közgyűlés Hivatalának a 

megyei fejlesztési tervvel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz. 

 

2. A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ igazgatója az Áht. 

93. § (1) bekezdés h) pontja alapján részletes hatásvizsgálat elké-

szítésével számoljon be az átszervezésnek  

-  a pedagógusok foglalkoztatottságát befolyásoló óraszám-

csökkenés hatásairól, 

-  a szakképzési pályázatokból, támogatásokból származó eszköz-

beszerzések és fejlesztések kapcsán tett fenntartói kötelezettség-

vállalás alapján jelentkező esetleges visszafizetési kötelezettség-

gel kapcsolatosan, 

 

a 2011/2012-es tanév előszítését, a tantárgyfelosztás megtörténte, a pe-

dagógusok tanórákkal történt ellátásnak tapasztalatai és az intézmény 

gazdálkodási adatai alapján, tekintettel a szakképzési hozzájárulásról és 

a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tör-

vény, illetőleg e törvény végrehajtásáról szóló 13/30018.(VII.22.) 

SZMM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével.  

 

Határidő: a határozatban, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban megjelölt 

határidők megtartásával  

Felelős: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

 

VII/4.) napirendi pont 

 

Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosí-

tása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság az előter-

jesztésben foglaltakat elfogadásra javasolta. 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

74/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 93. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti - és az Ötv. 10. § (1) bekezdés g) pontja szerint át nem ruházható - 

hatáskörét gyakorolva - az Ötv. 15. § (1) bekezdése szerint minősített több-

séggel hozott határozatával - módosítja a Simontornya és térsége személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási központot fenntartó Intéz-

ményi Társulás által fenntartott „ŐSZIKÉK” Szociális szolgáltató Központ 

Alapító Okiratát, a következők szerint: 

 

1. Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának pre-

ambuluma módosul a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodá-

sáról szóló 2008. évi CV. törvénynek (a továbbiakban: Kt.) az egyes 

gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosí-

tásáról szóló 2010. évi XC. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontja által 

történt hatályon kívül helyezése miatt. Az Alapító Okirat kiadására ha-

táskört biztosító jogszabály megjelölése a módosítással az Áht. 93. § (1) 

bekezdés a) pontja.  

2. Az Alapító Okirat 3. pontja a szociális igazgatásról és a szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/A. § (1) 

bekezdése rendelkezése szerinti fenntartói jogok gyakorlásának történő 

megfeleltetés miatt az államháztartás működési rendjéről szóló 

292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. § (7) 

bekezdése alapján a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfele-

lően módosul, az irányítói jogokat székhelyönkormányzatként Simon-

tornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 

3. Az Alapító Okirat „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ közfel-

adatait felsoroló 4. pontja módosul, a szociális intézmény az intézmény 

költségvetésében nem tervezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 

feltételek hiányában a közösségi ellátások szociális közszolgáltatás nem 

folytatja, illetőleg az átmeneti elhelyezést biztosító szolgáltatást (Idősek 

Gondozóháza) 2011. június 30-ig látja el. A jogosultak a korábban át-

meneti elhelyezést biztosító ellátásként igénybe vett szolgáltatást tartós 

bentlakási intézményi szolgáltatásként (Idősek Otthona) vehetik igény-

be. 
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4. Az Alapító Okirat alaptevékenységét felsoroló 5. pontja a jelzőrendsze-

res házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, illetőleg az átmeneti el-

helyezést biztosító ellátás 2011. június 30-al történő megszüntetése, az 

„ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ alaptevékenységének válto-

zása miatt módosul. 

5. Az Alapító Okiratnak az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ tí-

pus szerinti besorolását szabályozó 8. pontja a Kt-nek a 2010. évi XC. 

törvény 66. § (1) bekezdés a) pontja által történő hatályon kívül helye-

zése miatt módosul, a költségvetési szerv alapszolgáltatási központként 

szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátási formák közül ápo-

lást, gondozást nyújtó (Idősek Otthona) feladatot ellátó intézmény.  

6. Az Alapító Okirat 10. pontja az intézmény által foglalkoztatottak közal-

kalmazotti jogviszonyát szabályozó törvényi és ágazati jogszabályi 

megjelölésével konkretizálódik és kiegészül a költségvetési szerv kép-

viseleti jogosultságának meghatározásával, kiemelten az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatában kijelölt intézményvezető-

helyettes megjelölésével. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 

alapján ellátó polgármesterét a határozatnak megfelelő tartalmú (a képvise-

lő-testület üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képező tervezetek sze-

rinti), az Áht. 90. § (1) bekezdésének és az Ámr. 12. § (3) bekezdésén alapu-

ló az Ámr. 10. § (10) bekezdése szerint elkészített Alapító Okirat módosítá-

sának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak 

az aláírására, felülbélyegzésére. 

 

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, úgy is mint a Simontornya és 

térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntar-

tó Intézményi Társulást – a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt-

működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. §-

a alapján – képviselő, a Társulási Tanács által választott elnökét, hogy az in-

tézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok polgármestereit 

kérje fel – megfelelő tájékoztatással – a szociális intézmény Alapító Okirata 

módosításának az általa képviselet képviselő-testület munkaterv szerint so-

ron következő május havi ülésén történő tárgyalására, elfogadtatására. 

A polgármester tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapító Okirat 

módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirat a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-

testületeit képviselő polgármesterek által történő aláírásának, felülbélyegzé-

sének megszervezésére, az aláírt, közokirat kritériumainak megfelelő doku-

mentumoknak a Magyar Államkincstár részére a költségvetési szerv nyil-

vántartásba vett adatainak javítása érdekében,határidőn belül történő meg-

küldésére. 

 

Határidő: a vonatkozó jogszabályokban megszabott határidőknek megfele-

lően, sürgősen  

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VII/5.) napirendi pont 

 

A házi gyermekorvosi körzet átalakítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság elfoga-

dásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Torma József az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság támogatta 

a körzetek egyesítését azzal a kitétellel, hogy a simontornyai gyerekek érdekei ne sérüljenek 

ez által. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István: Meg kellett ezt lépnie Pincehelynek, mert a kis gyermeklétszám miatt a 

gyermekorvosi alapellátást nem tudta biztosítani, és így Simontornya és Pincehely érdekei is 

találkoztak. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Támogatta a két terület összevonását a már elhangzott 

feltételekkel, hogy ez által a simontornyai gyerekek ellátása nem sérülhet. 

 

Torma József: Nincs szükség ehhez az érintett képviselő-testületek döntéseire? 

 

dr. Mihócs Zsolt: Nincs szükség a többi önkormányzat döntésére, mivel nem külön körzetről 

van szó. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

75/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügy-

ről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (2) bekez-

dése által biztosított hatáskörében – Pincehely Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületével és Belecska Község Önkormányzata Képviselő-

testületével egyeztetve, az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek 

döntéseivel összhangban – az Eütv. 152. § (1) bekezdése a) pontja szerint az 

egészségügyi alapellátás körébe tartozó házi gyermekorvosi körzetet  
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- Simontornya Város Önkormányzata 

- Pincehely Nagyközség Önkormányzata és 

- Belecska Község Önkormányzata  

teljes közigazgatási területé kiterjedően állapítja meg és alakítja ki.  

 

A képviselő-testület a házi gyermekorvosi körzet több településre kiterjedő 

kialakítása tárgyában hozott határozatával összhangban dönt az egészség-

ügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelete 

módosításáról, Simontornya Város Jegyzőjének rendelet-tervezete alapján, 

figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § 

(2) bekezdésének rendelkezésére. 

Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó házi gyermekorvosi körzet ki-

alakításáról értesül  

- a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve Dombóvár, Tamási Kistérségi Népegészségügyi Intézete, mint 

az Eütv. 152. § (4) bekezdése szerint az alapellátás körzeteiről nyilván-

tartást vezető egészségügyi államigazgatási szerv, valamint 

- az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-Dunántúli Területi Hivata-

la, mint finanszírozó szerv.  

 

A képviselő-testület az érintett Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kép-

viselő-testületével és Belecska Község Önkormányzata Képviselő-

testületével közösen feladat-átvállalási szerződést köt a körzet kialakítását 

követően - nyilatkozata szerint - a házi gyermekorvosi ellátás biztosítását és 

az iskola egészségügyi ellátást (Nagyszékely Község Önkormányzata gyer-

mekintézményeire is kiterjedő) területi ellátási kötelezettséggel egészség-

ügyi vállalkozóként vállaló Dr. Thipphavone Duongsy házi gyermekorvos-

sal, polgármestere által előkészített szerződés-tervezet alapján. 

  

Határidő: a feladat-átvállalási szerződés tervezetének benyújtására az OEP 

Dél-Dunántúli Területi Hivatala eljárásától függően, lehetőleg a 

képviselő-testület munkaterv szerinti 2011. júniusi ülése 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta: 
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SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2011.(VI.3.) önkormányzati rendelete 

 

 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

VII/6.) napirendi pont 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának emelt összeggel történő megállapítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Félreértés történ az alakuló ülésen a tiszteletdíj megállapí-

tásának tárgyalásakor. Az alpolgármester úr 130.000 Ft tiszteletdíjat venne fel, a többit a mű-

velődési ház alapítványának kívánja átadni, így gondolta eredetileg is. 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság azt javasolta, készüljön egy másik előterjesztés a testületi ülésre, úgy, hogy az alpol-

gármester tiszteletdíja 130.000 Ft maradna, 580.000 Ft-tal pedig a művelődési ház támogatá-

sát emelnék meg. Csodálkozik, ez miért nem készült el. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Ez csak a pénzügyi bizottság javaslata volt, azért nem 

került átdolgozásra. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító 

javaslatát 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 tartózko-

dással – a következő határozatot hozta: 
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76/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri 

tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszte-

letdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény (a továbbiakban: Pptv.) 11. §-a sze-

rinti át nem ruházható hatáskörében – a Pénzügyi, Városfejlesztési és Kör-

nyezetvédelmi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiak-

ban: SZMSZ.) 65. § (1) bekezdése és 3. melléklete 2.7.1. pontja szerinti ja-

vaslattételi jogára tekintettel – vizsgálta az alpolgármesterének tiszteletdíja 

és költségátalánya emelésének kérdését.  

 

A képviselő-testület a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottság javaslatát figyelembe véve hatályban tartja dr. Mihócs Zsolt alpol-

gármester tiszteletdíját és költségátalányát megállapító 131/2010.(X.15.) 

számú KT határozatát.  

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése d) pontja szerin-

ti, az önkormányzat költségvetésének megállapításához kapcsolódó át nem 

ruházható hatáskörében – Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságának az SZMSZ. 65. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete 2.1.4. 

pontja szerinti, a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések véleményezé-

sével kapcsolatos feladatkörében tett javaslata alapján - a TEMI FRIED 

Művelődési Ház költségvetési támogatását 580.000 Ft összeggel megemeli.  

 

Határidő: a határozat megküldésére az SZMSZ. 54. § (4) bekezdése szerinti 

határidőn belül 

                a költségvetési támogatás utalására a megkötött támogatási szer-

ződésben megjelölt határidőknek megfelelően 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VII/7.) napirendi pont 

 

Polgármesteri költségtérítés egy havi összegének felajánlása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Az volt 

a bizottság véleménye, hogy nem szükséges ezt a testület elé hozni, lemondhat polgármester 

asszony a költségtérítéséről anélkül is. Ezért határozatot sem hozott a bizottság. 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

77/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti, az önkormányzat költségvetésének megálla-

pításával kapcsolatos át nem ruházható hatáskörében – polgármestere fel-

ajánlása alapján a Simontornyai Színházi Napok Kiemelten Közhasznú 

Közalapítvány részére a Simontornyai Színházi Nyár és Fesztivál 2011. évi 

rendezvénye költségének finanszírozása céljára 123.000 Ft összegű támoga-

tást állapít meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 

alapján ellátó polgármesterét a támogatási szerződés megkötésére. 

A képviselő-testület a támogatást Simontornya Város Önkormányzata 2011. 

évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) 

bekezdés b) pontjával megállapított, 2011. évi kiadási előirányzata főössze-

gének változatlansága mellett, a személyi jellegű és a munkaadót terhelő ki-

adások előirányzatok rovására, a működési célú pénzeszköz átadás azonos 

összegű növelésével biztosítja.  

A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra költségvetési rendelet so-

ron következő módosításakor kerül sor.  

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére soron kívül, illetve a költség-

vetési rendelet soron következő módosításakor 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VII/8.) napirendi pont 

 

Az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és elfogadásra javasolta. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

78/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi 

CXXIX. tv. 5. §-ában kapott jogkörében eljárva a 2011. évi közbeszerzési 

tervének módosítását a melléklet szerint fogadja el. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2011. június 10. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VII/9.) napirendi pont 

 

„Simon-tornya 1270-73” Simontornya Várkörnyék rehabilitációja projekt-

hez kapcsolódó tevékenységek végzése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és elfogadásra javasolta. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: A „tanácsadók” mit tanácsolnak? 

A műszaki ellenőrök listáján szerepel Goóts Kálmán. Ő volt az „ŐSZIKÉK”-nél folyó beru-

házás műszaki ellenőre is? Jó ez? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Közbeszerzési tanácsadóról van szó, ő készíti a közbe-

szerzési pályázatot. A dokumentációt a műszaki ellenőrrel együtt készíti elő a közbeszerzési 

referens, így nem tudnak egymásra mutogatni, ha valami kimarad belőle. 

 

Csősz László: 6,8-8,8 millió Ft az, aminél a különböző dolgoknál más finanszírozás van, ezt 

az összeget is szerepeltetni kell, ha így nézik, akkor kb. 33 millió Ft-os többletigénye van en-

nek a pályázatnak. Természetesen ettől függetlenül a maga részéről támogatja, a forrásigényé-

re azonban oda kell figyelni, honnan lesz összeszedve. 
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Bárdos László címzetes főjegyző: A 26 millió Ft benne van, a 33 millió Ft nincs. 

52 millió Ft saját erő van a költségvetésben, nem 26 millió Ft. A plusz 6,8-8,8 millió Ft nem 

szerepel benne, tájékoztatásként van csak itt, hogy ezzel számolni kell. 

Van négy beruházás, és több ilyen is jelentkezik majd, s ha ezeket összeadják, komoly össze-

get tesz ki. 

A 8,8 millió Ft-ot csak a kötvényből tudják hozzátenni, másként nem tudják megoldani. Ez 

jogos felvetés volt Csősz László képviselő részéről, de ugyanakkor az is igaz, hogy amit már 

ráköltöttek, az viszont lejön belőle. 

Ha most mindegyik pályázatot lemondaná az önkormányzat, akkor is rosszul járnának, mert 

pl. a szennyvízre kifizettek már 26 millió Ft-ot. Ha viszont élnek ezekkel a lehetőségekkel, 

nagyon oda kell figyelni, mert meg kell előlegezni bizonyos részeket, kiviteli terveket kell 

készíttetni, stb.  

Amikor a költségvetés úgy áll, hogy nincs szabad pénzeszköz a számlán, további nehézsége-

ket okoz, és ebbe buktak bele már önkormányzatok, hogy amikor elkészült a beruházás, nem 

tudták a végén kifizetni, illetve hibákat találtak náluk (mint Simontornyán a Színházi Nyár 

példája), és semmit nem fizettek ki számukra. 

Véleménye szerint, amit elkezdtek, végig kell vinni, hisz a város 300 millió Ft-tal, a köztéri 

dolgokkal gyarapodik. 

 

Csősz László: Oda kell figyelni, ha ez a pályázat közbeszerzésre ki lesz írva, nyilván lehető-

ség lesz rá, hogy olyan pályázó kapjon több pontot, aki elő tudja finanszírozni ezt a projektet. 

Így amikor a közbeszerzési pályázatot kiírják, vagy a projektmenedzser, aki ezt felvállalja, az 

önkormányzatnak fel kell hívnia a figyelmét, hogy amikor a pályázati feltételek pontrendszere 

felállításra kerül, nézzék meg a lehetőségeket, hogyan lehetne maximálisan kihasználni. Le-

het, vannak olyan vállalkozások, akik egy 300 milliós projektet meg tudnak finanszírozni. Ez 

az önkormányzat anyagi helyzetén is jelentősen javítani tudna. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Nem utófinanszírozott a pályázat, az önkormányzatnak 

csak az önerőt kell kifizetnie. A bírálati szempontokba természetesen be lehet tenni, hogy  egy 

számla lehet csak. 

Az ÁFÁ-t, az 50 millió Ft-ot előre megkérheti az önkormányzat, nem kell megfinanszírozni. 

A testület tárgyalni fogja a pályázat ajánlattételi felhívását, a bírálati szempontokhoz hozzáte-

het, illetve elvehet belőlük. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A Kapos ITK Kht. 2-án jön ez ügyben tárgyalni, elmond-

ják véleményüket, meglátásaikat a szakmai részt illetően, mi az, ami belefér, mi az, ami nem, 

mi törvényes, és mi nem. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

79/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Simont-tornya 1270-73” Simontornya Várkörnyék rehabilitációja projekt-

hez kapcsolódó tevékenysége végzéséről készített előterjesztést. 

A kivitelezés egy részének „in-house” közbeszerzési eljárás lefolytatása 

mellett a piactér és több funkciós udvar kialakítási munkáit a Simontornyai 

Városüzemeltetési Kft. részére adja ki, amennyiben az megfelel a minimális 

követelményeknek. 

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Kbt. idevonatkozó rendelke-

zései szerint az egybeszámítási elv alapján meghívásos közbeszerzési eljá-

rást kell kiírni. 

A projekt megvalósításának átruházását egy projektcégnek a képviselő-

testület nem támogatja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2010. július 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VII/10.) napirendi pont 

 

Mayer Gyula kútvásárlási kérelme. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság a következőket javasolta: 

- A kutat az önkormányzat vagyonrendelete szerint eladás előtt fel kell értékeltetni. 

- Be kell szerezni egy vízügyi szakértői véleményt a kút jelenlegi állapotáról, annak hasz-

nálhatóságáról. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István: Ez a kút régóta nem üzemel, nem lehet a hálózatra csatlakoztatni. Az érték-

becslés a vevő költsége lesz. 

A „D” javaslat elfogadását tartotta reálisnak. Támogatta a kút eladását, mellyel egy vállalko-

zást is segítenének. 
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Csősz László: Amennyiben megfelel a törvényi feltételeknek, támogatja a kút értékesítését. 

Pontosítani kell azonban, mit adnak el, mert sok minden van még ott, szivattyúk, szivattyú-

ház, tartályok, stb. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Az értékesíteni kívánt ingatlan helyrajzi száma, a művelési 

ága, és a terület nagysága mind a négy javaslatban szerepel. 

 

Torma József: Ezt a kutat nem tudja használni az önkormányzat, el kell adni, fel kell becsül-

tetni a vagyonrendelet szerint, és annak költségét a vételárban érvényesíteni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító 

javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

80/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Mayer Gyula Simontornya, Fürdő u. 1. szám alatti ügyfél (vállalkozó) kút-

vásárlási kérelméről készített előterjesztést. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simontornya 

Arany J. utcai (hrsz: 1395/1) kivett vízmű művelési ágú és 571 m
2
 területű 

ingatlanát eladja. Vevőnek Mayer Gyula Simontornya, Fürdő u. 1. sz. alatti 

lakost (vállalkozó) jelöli ki.  

Az ingatlant (kutat) az önkormányzat vagyonrendelete szerint az adásvételi 

szerződés megkötése előtt fel kell értékeltetni, és be kell szerezni vízügyi 

szakértő véleményét a kút jelenlegi állapotáról, annak használhatóságáról. 

Az ingatlan vételárát a forgalmi értékbecsléssel egyező összegben állapítja 

meg az önkormányzati vagyon tekintetében a helyi önkormányzatokról szó-

ló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a tulajdonosi jogokat 

gyakorló képviselő-testület. 

Az elidegenítésre kijelölt ingatlan felértékelésével, valamint az ingatlanon 

lévő kút állapota felméréséről készítendő szakvéleménnyel kapcsolatos költ-

ségek a szerző felet terhelik. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a szükséges intézkedé-

sek megtételére. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VII/11.) napirendi pont 

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiaracionalizálásával kapcsolat-

ban kötött szerződés módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, és elfogadásra javasolta a képviselő-

testület felé. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

81/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiaracionalizálásával kapcsolatban 

kötött szerződés módosításáról készített előterjesztést. 

A Brunner Hőtechnika Kft-vel (6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 41.) az 

önkormányzati intézmények energiaracionalizálási pályázatához kapcsolódó 

RMT készítésére 2010. június 30-án kötött szerződés összegét az önkor-

mányzat 600.000 Ft+ÁFA összegben megemeli. Az ehhez szükséges maxi-

málisan 90.000 Ft+ÁFA összeget a kötvény terhére megemeli (a pályázat 

forrása eredetileg is a kötvény). 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VII/12.) napirendi pont 

 

A „Sió-Kapos ivóvízminőség-javító projekt” helyzete. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: A SIÓVÍZ Kft. taggyűlését megtartották, ahol a kft. ügy-

vezetője elmondta, hogy hajlandóak ezt az összeget felvenni, amennyiben az önkormányzat 

kezességet vállal érte. 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

Arról volt szó, hogy minden át lesz adva a társulásnak, de ha az önkormányzat készfizető ke-

zességet vállal, akkor az annyi, mintha semmit sem adtak volna át. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Nem ért egyet az elhangzottakkal, ugyanis hogy az ön-

kormányzatnak ne legyen likviditási gondja, Simontornyán kívül még két település is jelezte, 

nem tudja kifizetni az önerőt a kivitelezéshez, ezért kérték, keressenek valamilyen megoldást. 

Ezért ajánlotta fel a SIÓVÍZ Kft. lehetőségként a hitel felvételét, amit átadnak Simontornya 

Város Önkormányzatnak, s azt saját erőként az önkormányzat átad a társulásnak. Amennyiben 

az önkormányzat venné fel a hitelt, teljesen más lenne a finanszírozás összege, csökkenne az 

állami támogatás összege, mert nem önerőből, hanem hitelből történne a finanszírozás. 

Az ivóvízminőség-javító program, pályázat nem került eddig teljes mértékben kimerítésre, ha 

nem pályáznak, akkor jövőre sem tehetik meg. 

A második fordulóban a kedvezményezett a társulás lesz. Ennek az a lényege, hogy minden 

számla a társuláshoz fog beérkezni, az önerőt pedig az önkormányzatok adják át a társulásnak. 

Az önkormányzatoknak nem kell megelőlegezni azokat az összegeket, melyeket más önkor-

mányzatok esetleg nem fizetnek be. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ha készfizető kezességet vállal az önkormányzat itt, és a 

szennyvíznél is, a törvény szerint a készfizető kezességnek is van felső határa, nagyon oda 

kell figyelni, nehogy túllépjék azt. 

 

Zsolnai István: Akkor ezt most kellene tisztázni. 

 

Körtés István: Ha a vízmű odaadja az önerő részt, és az nem érkezik meg a későbbiekben a 

részére, ott is van egy készfizető kezessége az önkormányzatnak. Ez egy körjáték. 

Mi van akkor, ha valamelyik önkormányzat nem tud fizetni, a vízműé marad a probléma, s 

akkor ott kell majd kiállni valamelyik önkormányzatnak. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ebben az esetben inkasszót kell beadni minden egyes ön-

kormányzatnak. Ha valamelyik önkormányzat nem tud fizetni, akkor a társulásnak és Simon-

tornya önkormányzatának a másik két önkormányzat felé inkasszója van. Bank által kiadott, 

aláíratott inkasszó van, ez kötelező a pályázathoz. A másik két település már befizette az ön-

részt, de a társulásnak még nem fizették be, azonban a társulásnak is van egy inkasszója, és ha 

oda nem fizetnek, benyújtja a bankjába. 
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Csősz László: Mitől fordultak megy itt az arányok? Ősszel volt egy előterjesztés, akkor Si-

montornyának kevesebb volt az önrészfizetési kötelezettsége, most pedig nagyobb a másik két 

településnél. Mi lesz akkor, ha nem nyer a 80 %-os lehetőség?  

Maximálisan támogatja ezt a projektet, de mi van, ha nincs támogatás, akkor 55-56 millió Ft 

önerő jut a három településre, Pálfa 18 millió Ft, Simontornya 21 millió Ft, Tolnanémedi 16 

millió Ft. Ha nincs támogatás, gond lesz az önerő összeszedésével. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Az őszi adat az előkészítés összege volt, a kivitelezésnél 

már mások az arányok. Simontornyán 370-ből nettóban 219 millió Ft a beruházás, ez miatt 

ugrott fel 38-ra a 29-ről. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A készfizető kezesség miatt meg kell vizsgálni, vállalhat-

ják-e ezt. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Kötelező ma dönteni ebben a kérdésben? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A júniusi ülésen is dönthetnek róla, a határozat-kivonat 

ugyan szükséges a pályázat benyújtásához, de júniusban még időben van. 

 

Torma József: Van mérlegelési lehetősége az önkormányzatnak? 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ha túllépték a felső határt, akkor nincs. 

 

Torma József: Ebben az esetben határozzák meg, melyik pályázatot hagyják el. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Lehet, úgy is vállalja a SIÓVÍZ Kft., meg tudják győzni, 

hogy ha nem vállalja az önkormányzat a kezességet, akkor is adja be. 

 

Körtés István: A szennyvízről még nincs döntés, a feltételeket sem ismerik. Lehet, hogy 

amint megismerik azokat, ki kell mondaniuk, mégsem tudja az önkormányzat vállalni. 

Mikor indul? Lehet, az idei költségvetést nem is érinti. 

 

Torma József: Azt kell elérni, hogy a SIÓVÍZ Kft. vállalja a garanciát. 

Negatív döntés esetén fel tudja ezt vállalni az önkormányzat? A többi településre gondol itt. 

 

Csősz László: Lehetnek bátrak, hiszen ott van lekötve a kötvény, annak a terhére biztosítják a 

szükséges összeget, és ha a támogatást megnyerik, vissza lehet tenni. Merjék ezt felvállalni. 

Ott van még a Pécsi Vízmű Zrt., SIÓVÍZ Kft. és önkormányzat közötti háromoldalú megálla-

podás, melyben a vízmű vállalta, hogy 150 millió Ft-ot ruház be Simontornyán.  

Mindenképpen bele kell ugorni a beruházásba, ha nem nyer a pályázat, akkor is vállalni kell. 

Nem mindegy, milyen vizet fogyaszt majd a jövő generáció. 

Feltételezi, hogy a másik két önkormányzat érdeke is, hogy ezt felvállalja. 
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Nagy Károly műszaki ügyintéző: Amennyiben nem valósul meg a többi település a kárt kö-

teles megfizetni, hogy hogyan hajtják be, az már más kérdés. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A szennyvízberuházás 2011-ben nem fog elindulni. A 

saját részét Simontornya vállalja, akár a kötvényből is. A város jövőjét fogja szolgálni. 

Tolnanémedi és Pálfa polgármestere vállalta ezekkel a feltételekkel, most hozzák majd a hatá-

rozatokat. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Ha magára vállalja az önkormányzat a saját önerőt, a másik két önkor-

mányzatét is felvállalja a kft. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A gazdasági keret-megállapodást a két önkormányzat is 

aláírta, de az említett összeg a bérleti díjról szól. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

82/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Sió-Kapos ivóvízminőség-javító projekt” helyzetéről készített előterjesz-

tést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ah-

hoz, hogy a KEOP-7.1.3.0/09-2009-0015 azonosító számú és a „Sió-Kapos 

Ivóvízminőség-javító Projekt” nevű pályázat tekintetében a 2. fordulót kö-

vetően Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkor-

mányzati Biztonságos Ivóvíz-ellátási Társulása legyen a kedvezményezett a 

gesztor Simontornya Város Önkormányzata helyett. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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83/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Sió-Kapos ivóvízminőség-javító projekt” helyzetéről készített előterjesz-

tést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ah-

hoz, hogy a KEOP-7.1.3.0/09-2009-0015 azonosító számú és a „Sió-Kapos 

Ivóvízminőség-javító Projekt” nevű pályázat megvalósítása tekintetében 

Simontornya Város Önkormányzata készfizető kezességet vállaljon a SIÓ-

VÍZ KFT. hitelfelvételéhez. A hitel összege a 2. fordulás pályázat beadása 

alkalmával alakul ki. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VII/13.) napirendi pont 

 

A Sió jobbparti ingatlanok lakóinak ivóvízzel való ellátása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság megtárgyalta a Sió jobbparti ingatlanok lakóinak ivóvízzel történő ellátásáról készült 

előterjesztést, és a „B” variációt javasolta elfogadásra. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: A Sió jobbpart elnevezést nem kellene pontosítani? Ha úgy nézik, ő is a Sió 

jobb oldalán lakik. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: „Sió jobbpart” hivatalosan a közterület neve. 

 

Torma József: Ezek a hálózatra kötött ingatlanok? Nem közkifolyón keresztül kapták eddig a 

vizet? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A bőrgyár területéről jön ki a vezeték, onnan kapják a la-

kók a vizet. A házakhoz be van kötve, de nincs vízóraaknájuk, átalányt kellene fizetniük, de 

azt sem fizetik. 

 

Torma József: Eddig a közkifolyón kapták a vizet, tehát ez megszerzett joguk. Ezért tájékoz-

tatni kell őket egy levélben a szolgáltató váltásról, hogy ne sérüljenek a jogaik. 
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Ha a lakáson belül akarják, alakítsák ki annak a feltételeit saját költségükön. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ez így nem jó, mert jogszabály írja elő, hogy kertes ház-

ban csak a telekhatáron belül 1 méterre lehet vízóraaknát létesíteni, lakásban nem, illetve csak 

társasházban, de az nem főmérő. A vízóraakna kialakítási költsége kb. 150.000 Ft. 

 

Torma József: Ő sem a lakásra gondolt. A 150.000 Ft túl sok, ő is készíttetett vízóraaknát, s 

nem került ennyibe. Tehát a lakók oldják meg a mérőhely kialakítását, ellenkező esetben ma-

rad számukra a közkút, mint lehetőség. 

 

Szabó Attila: Van ott közös akna? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Igen, egy cső megy onnan tovább. 

 

Zsolnai István: El lehet kezdeni, de 1-2 személy kivételével ott egyik sem fizetett eddig. Ez-

után a SIÓVÍZ Kft. feladata lesz ez. 

 

Csősz László: Párhuzamosan kell a kettőt vinni, időt adva az ott lakók számára az átálláshoz, 

hogy legyen lehetőségük rákötni az új vezetékre, a mérőhely kialakítására. Szolgáltassanak 

még két hónapig vizet számukra. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

84/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Sió jobbparti ingatlanok lakóinak ivóvízzel való ellátása helyzetéről készí-

tett előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzata a Sió jobbparti ingatlanok lakóinak 

egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében a szolgáltatást átadja a SIÓVÍZ 

Kft-nek. A szolgáltatást a már jelenleg is működő közkifolyón keresztül biz-

tosítja. A szolgáltató váltásáról és a feltételek módosulásáról az érintetteket 

az önkormányzat levélben értesíti ki. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VII/14.) napirendi pont 

 

Tájékoztató a KEOP-1.2.0/B/10 számú, Simontornya település szennyvízel-

vezetése és tisztítása nevű projekt tárgyában. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bi-

zottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat, és várják a szerződést, melyet 

szintén a képviselő-testület elé kell terjeszteni aláírás előtt. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Miután a támogatási szerződést a megérkezését követően 

postafordultával vissza kell küldeni, ez csak rendkívüli ülés összehívása esetén oldható meg. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A szerződést nem fogják kiküldeni, hanem polgármester 

asszonnyal nekik kell majd Budapestre utazniuk az aláírás miatt. 

A megnövekedett önerőhöz szükséges a testület döntése. 

 

Torma József: Ha mindent számba vesznek, már 50 millió Ft felett vannak. Még szerencse, 

hogy nem vásárolták meg a szennyvíztelepet. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

85/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

KEOP-1.2.0/B/10 számú és Simontornya település szennyvízelvezetése és 

tisztítása nevű projekt önerejének biztosításáról készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 

azonosítójú és a Simontornya település szennyvízelvezetése és szennyvíz-

tisztítása nevű pályázatához a megnövekedett önerőt a kötvény terhére biz-

tosítja. Ehhez az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét módosíta-

ni fogja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges in-

tézkedések megtételével. 

 

Határidő: 2011. június 3. (a KSZ értesítése tekintetében) 

                2011. szeptember 15. (a rendelet módosítása tekintetében) 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester (a KSZ értesítése tekintetében) 

              Bárdos László címzetes főjegyző (a rendelet módosítása tekinteté-

ben) 

 

 

VII/15.) napirendi pont 

 

Villamos energia vásárlással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítá-

sa. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Az 

előterjesztésben foglaltakat a határozati javaslattal egyetértve elfogadásra javasolták a képvi-

selő-testület felé. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

86/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

villamos energia vásárlással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításá-

ról készített előterjesztést. 

 

A villamos energia vételezés közbeszerzési eljárása tekintetében az alábbi 

szolgáltatókat is meg kell hívni: 

 EH-SZER Kft.  8500 Pápa, Szent István u. 9. 

 Sziget-Technika Kft.  7900 Szigetvár, József A. u. 83. 

 Voltrex Kft.   2400 Dunaújváros, Jókai u. 28. 

 WATT-ETA Kft.  7627 Pécs, Pósa L. u. 15. 
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A közvilágítás karbantartás esetében az ajánlattételi felhívásnak az alábbia-

kat is tartalmaznia kell: 

 csak éjszaka lehet a karbantartást végezni, 

 hibabejelentést állampolgárok is tehessenek, 

 az önkormányzat nyomon tudja követni a hibabejelentés állását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VII/16.) napirendi pont 

 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásával 

kapcsolatos döntés módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

87/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes határkörök átruházásával kapcso-

latos döntés módosításáról készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2010. 

(III.29.) KT számú határozata 7. francia bekezdésének utolsó mondatában a 

hatáskör átruházásának kezdő időpontja helyesen 2011. január 1. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VII/17.) napirendi pont 

 

A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő 

önkormányzatok fizetési hátralékának rendezése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Torma József az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság megtár-

gyalta az előterjesztésben foglaltakat, és javasolták a Pincehely Nagyközség Önkormányzatá-

val szemben fennálló pénzkövetelés érvényesítése érdekében indított fizetési meghagyásos 

eljárás megszüntetését, az erre hozott 37/2011.(III.10.) számú határozat visszavonását. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

88/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviseleté-

ben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény (a továbbiak-

ban: Ötv.) 9. § (1) bekezdése alapján eljáró, és az önkormányzat nevében az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrende-

let (a továbbiakban: Ámr.) 78. §-a szerint az utalványozási jogkört gyakorló 

polgármesterének a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társu-

lásban részt vevő önkormányzatok fizetési hátralékának rendezéséről adott 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a közoktatással kapcsolatban felme-

rülő tényleges költségeknek a normatív költségvetési támogatás által nem 

fedezett részét képező önkormányzati hozzájárulás fizetési hátralékának ki-

egyenlítése miatt a Pincehely Nagyközség Önkormányzatával szemben indí-

tott fizetési meghagyásos eljárás okafogyottá vált, így az eljárást – 

37/2011.(III.10.) számú KT határozatát e tekintetben módosítva – megszün-

teti. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati hozzájárulás uta-

lásának elmaradása miatt keletkezett és huzamos ideig fennálló fizetési hát-

ralék okán Pincehely Nagyközség Önkormányzatával szemben - a helyi ön-

kormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § (3) bekezdése szerint - kezdeményezett 

kizárási eljárás nem vezetett eredményre, a társulásban részt vevő önkor-

mányzatok képviselő-testületeinek több mint fele a kizárást nem támogatta.  
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A fizetési hátralék rendezése miatt a Ttv. 4. § (3) bekezdése szerinti kizárási 

eljárás okafogyottsága miatt a képviselő-testület 37/2011.(III.10.) számú KT 

határozatát módosítva a kizárás kezdeményezésére vonatkozó javaslatát 

visszavonja. 

 

Határidő: a határozat jegyzőkönyvi kivonat formájában az érintettek számá-

ra történő megküldésére a képviselő-testület üléséről készített 

jegyzőkönyv kormányhivatalnak történő megküldésével egyidejű-

leg 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

***** 

  

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Keresztes László, Kisszékely Község Polgármestere 

megkereste, hogy ismét szeretnének visszakerülni a Simontornyai Intézményfenntartó Közok-

tatási Társulásba, s átadta a település képviselő-testülete által hozott határozat kivonatát. 

 

Keresztes László Kisszékely polgármestere: Kisszékely Község Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete határozott arról, hogy szeretne belépni a közoktatási társulásba. Lecsökkent a 

gyermeklétszám, ezért a testület azzal bízta meg, tolmácsolja, visszalépnének a társulásba. 

1.371.736 Ft-tal tartozik Kisszékely Simontornyának, amit 12 részletben tudnának visszafi-

zetni. 

 

Zsolnai István: Meg kell határozni egy összegkeretet, aminek átlépése után megtehetnék a 

szükséges lépéseket, hogy ne kerüljenek többé ilyen helyzetbe. Ennek érdekében havi rend-

szerességgel tartsák a gazdasági vezetők a kapcsolatot. 

Örül Kisszékely visszalépési szándékának. 

 

Keresztes László Kisszékely polgármestere: A rendszeres kapcsolattartást hiányolta ő is. 

Nyolc esetben vett részt tárgyaláson a költségek ügyében, mivel igen magasnak tartotta a 19 

gyerekre a 4,5 millió Ft-ot. A pontosítások után lett belőle 3.454.000 Ft, ebből 2.080.000 Ft-ot 

kifizettek. Miután a költségeket túl magasnak tartották, kiléptek a társulásból. 

Ezért örül most a javaslatnak, hogy havi rendszerességgel tartsák a kapcsolatot, mert annak 

idején évekig nem volt elszámolás. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Körülbelül 8 alkalommal elszámolt Simontornya a telepü-

lések felé. Keresztes úr sokallta a költségeket, pedig feketén-fehéren kimutatták számára, mi-

ből adódnak. Persze könnyű volt úgy Keresztes úrnak, hogy kiléptek a társulásból, a gyerekek 

továbbra is ide jártak, a különbözetet kifizette Simontornya.  

Ha Kisszékely vissza akar kerülni a társulásba, a polgármester úrnak egy inkasszót kell aláír-

nia, mert Simontornya nem akar örökké a pénze után futni.  
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Adják meg a lehetőséget a visszalépésre, hiszen a gyerekek amúgy is Simontornyára járnak, 

de amennyiben a tartozásukat 12 részletben kívánják rendezni, akkor fizessenek kamatot. 

 

Torma József: Nem mondja, hogy Kisszékelynek van igaza, de azt sem, hogy Simontornyá-

nak, hiszen, ha visszaemlékeznek, néhány hónapja egész harcos bizottsági ülések is voltak az 

elszámolások kapcsán.  

Előfordult olyan is, ahány elszámolás volt, annyiféle összeg jött ki.  

Abban igaza van Keresztes László polgármester úrnak, hogy Kisszékely folyamatosan 4-4,5 

millió Ft-os összeget kapta, ami első hangzásra számára is soknak tűnt. Az iskolát megkér-

dezve, azt a választ kapták, a többi önkormányzaté is hasonló. Ekkor megkérték a kistérségi 

normatívát, ami után kissé kozmetikázásra került ez a 4,5 millió Ft, s így lecsökkent 2,5 millió 

Ft körüli összegre. Ekkor mondta azt a polgármester úr, hogy ez számukra vállalhatatlan. 

Véleménye szerint kommunikációs problémák voltak, mert ha Kisszékelyt a társulásban akar-

ták tartani tisztázni kellett volna ezt a dolgot, és Simontornya pedig nem nézte jó szemmel, 

hogy a gyerekek továbbra is ide jártak. 

A városnak szüksége van a gyereklétszámra, mert normatívát hoz. 

Mikor fogják módosítani a társulási megállapodást? Abba ugyanis a megbeszéltek szerint bele 

kell kerülnie a garanciának, a társulásban résztvevő polgármestereknek pedig alá kell írniuk, 

hogy hozzájárulnak az inkasszóhoz. 

 

Zsolnai István: Ezek után már ő is másként látja a dolgot. Fix normatívák vannak, szakembe-

rek, akik ezzel foglalkoznak. Hogyan lehetséges, hogy a 4,5 millióból egyszerre csak 2 millió 

Ft lesz? Ekkorát nem szabad tévedni. Havi rendszerességgel kommunikáljanak a szakembe-

rek. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató több alkalommal is 

elment Kisszékelybe, de Keresztes László polgármester úr azt mondta, nem fizet a gimnázium 

után. 

 

Keresztes László Kisszékely polgármestere: Nem könyöradományért jött ide, őt a képvise-

lő-testülete megbízta valamivel, amit most elmondott.  

Nem tárgyaltak annyiszor az iskolaigazgatóval, mint ahány alkalmat most polgármester asz-

szony említett, viszont, ahányszor egyeztettek, miden alkalommal más adat, más összeg jött 

ki. Még azt sem tudták pontosítani, hány gyerek jár Kisszékelyből Simontornyára. Ez pedig 

már nonszensz.  

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Két évet ajándékba adott Simontornya városa. Keresztes 

úr pedig többször is elmondta, hogy neki nem éri meg egyezkedni. Az önkormányzat nem 

egyezkedhet, adott a normatíva, adott a gyereklétszám. 

 

Torma József: Kisszékellyel le kell zárni a múltat. Örül, hogy most ismét itt vannak. Ne 

menjen el rossz szájízzel a polgármester úr. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Ő is örül, hogy Kisszékely visszajött, de a tartozását min-

denképpen rendeznie kell. Azt kell eldöntenie a képviselő-testületnek, tudomásul veszi-e, 

hogy a fennálló tartozását 12 hónap alatt fizesse vissza, és kér-e késedelmi kamatot. 

 

Szabó Attila: A 12 hónapot nem tudnák 6 hónapra csökkenteni? Lenne ennek realitása? 

 

Keresztes László Kisszékely polgármestere: A képviselő-testület a már említett döntést 

hozta, neki ezt kell képviselnie. Egyébként Kisszékely anyagi helyzete ezt teszi lehetővé pil-

lanatnyilag. A 12 hónap elfogadását kéri Kisszékely önkormányzata Simontornya önkor-

mányzatától. 

A társuláshoz július 1-jével szeretnének csatlakozni. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Csak a tanév befejezése után lehet változtatni, ezért május 

31-ig módosítani kell a társulási megállapodást, hogy szeptember 1-jétől Kisszékely ismét a 

társulás tagja lehessen. 

 

Aszmann Géza aljegyző: Akkor most veszik be Kisszékelyt a közoktatási társulásba? Sze-

rencsésebb lenne július 1-től, mert az van a társulási megállapodásban. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Javasolta, fogadják el Kisszékely Község Önkormányza-

tának csatlakozási kérelmét 2011. július 1. napjával, és engedélyezzék számukra a részletfize-

tést. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

89/2011.(V.30.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi ön-

kormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti át nem 

ruházható hatáskörében – a Ttv. 4. § (1) bekezdés szerinti és a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 15. § (2) 

bekezdésében szabályozott minősített többséggel meghozott határozatával - 

hozzájárul Kisszékely Község Önkormányzatának a Simontornyai Közokta-

tási Intézményfenntartó Társuláshoz a Társulási Megállapodásban meghatá-

rozott feltételek elfogadásával (a Társulási Megállapodás IX. fejezet 4.) 

pontja rendelkezését figyelembe véve) 2011. július 1-jével történő csatlako-

zásához. 
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Kisszékely Község Önkormányzata a Simontornyai Közoktatási Intézmény-

fenntartó Társuláshoz a Társulási Megállapodás IX. fejezet 1.) pontja alap-

ján az alapító, illetőleg az intézményfenntartó társuláshoz a későbbiekben 

csatlakozó önkormányzatokkal azonos feltételekkel, jogokkal és kötelezett-

ségekkel csatlakozik. 

A képviselő-testület elfogadja a Keresztes László polgármester által képvi-

selet Kisszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének ajánlatát a 

Kisszékely Község Önkormányzatának a Társulás székhelyönkormányzatá-

val, Simontornya Város Önkormányzatával szemben fennálló 1.371.736 Ft 

összegű tartozásának tizenkét részletben történő kiegyenlítésére vonatkozó 

ajánlatát. Kisszékely Község Önkormányzata a tartozás kiegyenlítését – mi-

vel a tartozás az önkormányzati hozzájárulás fizetési hátralékaként keletke-

zett – legkésőbb 2011. július havában kezdje meg, és a részletek utalása ha-

vonta történjen.  

 

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az Ötv. 35. § (1) bekezdé-

se szerinti hivatalirányítói jogkörében készíttessen a képviselő-testület mun-

katerv szerint soron következő 2011. június havi ülésére előterjesztést a Si-

montornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapo-

dása – Kisszékely Község Önkormányzatának a Társuláshoz történő csatla-

kozása okán szükségessé vált – módosítására vonatkozóan. A módosításra 

vonatkozó javaslathoz kerüljön csatolásra a Társulási Megállapodás harma-

dik módosítására vonatkozó szerződés-tervezet, valamint a Társulási Megál-

lapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. 

A polgármester, úgy is, mint a Társulási Tanács elnöke intézkedjen a Társu-

lási Megállapodás módosításáról szóló szerződés-tervezet, valamint az egy-

séges szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás megküldése iránt a Társu-

lásban részt vevő önkormányzatok számára, hogy a módosított Társulási 

Megállapodás 2011. július 1-jével, Kisszékely Község Önkormányzatának a 

Társuláshoz történő csatlakozásával egyidejűleg hatályba léphessen.  

 

Határidő: a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztés, 

szerződés-tervezet elkészítésére vonatkozóan: a képviselő-testület 

munkaterv szerinti 2011. június 27-i ülése,  

                végső határidő: 2011. július 1. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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Torma József: Tájékoztatta a képviselő-testület nem Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizott-

sági tagjait a bizottsági ülésen történtekről, melyen a múlt ülésen napirendre került óvodai 

kérdésben tárgyaltak az érintett szülőkkel, óvónőkkel. Közelíteni szerették volna a nézőpon-

tokat, de nem sikerült. 

Az ülésen azonban tisztázódott néhány dolog, melynek során kiderült, hogy félreértés történt 

Véghné, Zsuzsika óvónőről elmondottakat illetően, ezért bocsánatot kért tőle. 

 

Zsolnai István: Tájékoztatásul elmondta, hogy az EU Élelmiszersegély-program keretében 

kapott élelmiszer kiosztására augusztusban kerül sor, és háztartásonként jár. 

Néth Tiborék kérését tolmácsolva javasolta, vegyék fel a városi rendezvények közé a lóver-

senyt. Hétfőre szeretnék tudni, kapnak-e pénzt - 200.000 Ft-ra lenne szükségük -, mert ettől 

függ, neki tudnak-e állni a szervezésnek. 

 

Csősz László: A kábeltelevízióban közzé van téve, hogy pályázni lehet a civil szervezetek 

támogatására. Egyébként a sportkör költségvetésében a lovas szakosztály részére meg van 

határozva egy összeg. 

 

Torma József: A lovas szakosztály a sportegyesület részét képezi, az egyesület keretéből 

kaphatnak pénzt. 

846.000 Ft-ot oszthat szét a bizottság a pályázók között, eddig 10 pályázatot adtak be, reálisan 

kb. 20-50.000 Ft közötti támogatást tudnak adni egy-egy pályázó szervezetnek. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Nyújtsanak be ők is pályázatot. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Ha a normatívák nem úgy érkeznek, ahogy kellene, nem lesz mit kiosztani. 

 

Csősz László: Többen is jelezték felé, hogy az orvosok által használt programrendszer soro-

zatosan meghibásodik, ilyenkor a betegek hiába mennek a rendelésre. Hogyan lehetne ezt a 

problémát megoldani? 

 

dr. Mihócs Zsolt: Az orvosok más-más programot használnak. A program futásának biztosí-

tása a rendszergazda feladata, abba más nem nyúlhat bele, egyébként is az adatok titkosak. 

Ígéretet nem tudnak tenni ennek a problémának a megoldására, mert addig nincs rá garancia, 

míg nem készítenek el egy központi programot. 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 19
45

 órakor bezár-

ta. 

 

kmf. 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László 

                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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