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Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 27-én, 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 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető 

Mikoly Tibor őrsparancsnok (I. np.) 

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

kolaigazgató is 

Nagy Károly műszaki ügyintéző 

Orsós István a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

Lakosság részéről: 3 fő 

 

Távolmaradt: Simoni Gábor a REQUIEM BT. ügyvezetője  

 Kossa István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja 

 Schweigert Györgyné az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagja  

 Bajcsi Géza díszpolgár  

 

 

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

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

 

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: 
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N A P I R E N D 

 

I.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

              Bárdos László címzetes főjegyző 

         Mikoly Tibor őrsparancsnok 

 

II.) Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, osztály, 

csoport átlaglétszámától való eltérés engedélyezése az iskolánál. 

 

Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

III.) Polgármesteri beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységéről. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

IV.) A polgármester beszámolója a 2010. évben benyújtott pályázatok eredményeiről, az 

aktuális pályázati lehetőségekről. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

V.) Javaslat a képviselő-testület 2011. évi II. féléves munkatervére. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VI.) A piac- és vásártartás helyi szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgála-

ta. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VII.) Az önkormányzati lakások lakbérének módosítása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VIII.) E G Y E B E K  

 

1.) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének áttekintése. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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2.) Az önkormányzat által kibocsátott kötvény kondícióinak felülvizsgálata. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

3.) Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, és az üzemeltetéssel összefüggő bevé-

telekről és kiadásokról. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

4.) A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodá-

sának módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

5.) Házi gyermekorvosi ellátás feladatvállalási szerződés alapján történő biztosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

6.) A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

7.) Az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

8.) Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

9.) 090/2 hrsz alatti önkormányzati közút karbantartása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

10.) Németh Gábor ingatlan vásárlás ügye. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

11.) dr. Mihócs Zsolt ingatlan vásárlás ügye. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

12.) Az óvoda és a napközi otthonos ebédlő zárva tartása. 

   Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

13.) A Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulása társulási 

megállapodásának módosítása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

14.) A Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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15.) A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. által 2009-ben kifizetett – a Pénzügyi, 

városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által észrevételezett – 3 db szám-

la kivizsgálása. (zárt ülés) 

   Előadó: Körtés István bizottsági elnök 

 

 

I.) napirendi pont 

 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, 

intézkedésekről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

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: Mikoly Tibor őrsparancsnok 

 

Mikoly Tibor őrsparancsnok: Az előző tájékoztatója óta eltelt időszak alatt 8 büntető felje-

lentés érkezett az őrsre vagyon elleni bűncselekmény, lopás, uzsora, zaklatás, rongálás, egyedi 

azonosító jel meghamisítása miatt. Az esetek érintettjei közül 7 volt simontornyai, egy ügyet 

illetékességből áttettek Sárbogárdra. 

Az uzsora bűntett ügyében már kihallgatták a gyanúsítottakat, tanukat. Az elkövetők a szociá-

lisan legelesettebbeket használták ki cselekményükkel, akik miután egyszer pénzt kértek köl-

csön, többé már nem tudtak kikerülni a „mókuskerékből”, ezáltal megélhetésük is veszélybe 

került. 

Felhívta a lakosság figyelmét jelezzék, ha ilyen esetről van tudomásuk. Az érintett szemé-

lyeknek egyébként a tartozásaikat nem kell kifizetniük. 
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Elszaporodtak a szőlőhegyen a tulajdon elleni szabálysértések, ismét a lakosság segítségét 

várják, tegyenek bejelentést, ha ilyet tapasztalnak. Oda kell figyelni a szomszédoknak egymás 

értékeire. A polgárőrök segítségével a szőlőhegyi betöréseket nagymértékben vissza tudták 

szorítani, köszönetet érdemelnének érte, amit nemigen kapnak meg a lakosságtól. 

Ugyancsak kérte a lakosságot, hogy amennyiben házalókat vesznek észre a településen, jelez-

zék a rendőrőrs felé, mivel több alkalommal is előfordult, hogy miután bejutottak egy-egy 

házba, míg az árujukat kínálták eltulajdonítottak bizonyos értékeket. Amennyiben időben je-

leznek feléjük, eredményesen tudnak intézkedni. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István: Jelezni kell a VERTIKÁL Zrt. felé, hogy a központi orvosi ügyeletnél elhe-

lyezett három konténert már 2-3 hete nem ürítették. 

Polgármester asszony tájékoztatójában téves információ szerepel, mivel a VERTIKÁL Zrt. az 

elektronikai hulladékot elszállította, ennek személyesen tanúja volt.  

Ki az az Őrmester Kft., mit akar Simontornyán? 

 

dr. Mihócs Zsolt: A Simontornya 2009 Konzorcium azt ígérte, hogy a kármentesítéssel kap-

csolatos adatokat folyamatosan közzéteszik a lakosság tájékoztatása céljából. Ezt nem látja. 

A tájékoztatóban szerepel, hogy a szeméttelepi figyelő kutak monitoringozását a kivitelező-

nek előírta a hatóság, de sem a konzorcium, sem a vezető vállalkozás nem vállalja az üzemel-

tetést. Ki fogja ezt megcsinálni? Amennyiben ez így van, gond lehet a kármentesítéssel, hatá-

rozottan fel kell szólalni, és a hatóság felé jelezni. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Nem a bőrgyár kármentesítéséről van szó, és nem is a 

simontornyai konzorciumról. A környezetvédelmi felügyelőség kötelezése ellenére sem akar-

ják üzemeltetni a kutat, sem a konzorcium, sem a Repét Kft., sem a harmadik vállalkozás. Azt 

megírták a felügyelőség felé, hogy az önkormányzat január 1. napjától nem vizsgáltatja a ku-

tat, átadják a konzorciumnak. 

 

Torma József: A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. által kátyúzásra beadott 2 millió Ft-os 

árajánlatot a 235 m
2
-re, amit polgármester asszony elfogadott, ki vizsgálta?  

Annak idején, amikor javaslatot tett rá, hogy az önkormányzat saját cége végezze a kátyúzást, 

azzal a szándékkal tette, hogy kevesebbe kerüljön. Ő ágált a Jantner úr ellen, jelenleg pedig 

ott tartanak, hogy Jantner úr olcsóbb, mint a saját cégük. Ez szomorú. Van egy saját cég, is-

merik az aszfalt árát (17-20.000 Ft tonnánként), ehhez 25 %-os áremelést számolva még min-

dig 8.800 Ft alatt vannak. Jantner úr 2009-ben 6.600 Ft/m
2
-es áron kátyúzott. A Simontornyai 

Városüzemeltetési Kft. nem profitorientált cég, Simontornyáért kell dolgoznia és működnie. 

Kutya kötelessége lenne anyagköltségen, és rezsi díjon (amennyibe az embereknek a fenntar-

tása kerül) végezni munkát a saját tulajdonosának. 

Olcsóbb ajánlatok vannak a piacon. A kft. által ajánlott 2 millió Ft-os árral szemben Jantner úr 

1.400.000 Ft-ért 220 m
2
 nagyságú területet 2009-ben. 
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Nem érti. Az önkormányzatnak van egy saját cége, Solton már működik a meleg aszfaltkeve-

rő üzem, a cég megvásárolta a technológiához szükséges gépeket, csak az aszfaltágyúval kap-

csolatban volt még dilemma tudomása szerint, s kapnak egy 2 millió Ft-os ajánlatot. 

Kérte, vizsgálja felül ezt a kérdést még egyszer a polgármesteri hivatal, de minél hamarabb, 

mert decemberben végezték el egy rész hideg aszfaltos javítását, azóta nem történt semmi. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: 10 %-kal emelkedett az aszfalt ára, a szállítási költség is 

nőtt a tavalyihoz képest 15 %-kal, az anyagár a munkabér duplája, ezért lett magasabb a ká-

tyúzás fajlagos költsége.  

A januári testületi ülésen döntöttek a kátyúzás ügyében, február elején levélben kért árajánla-

tot a Simontornyai Városüzemeltetési Kft-től, s mivel májusig nem kapott rá választ, ismét 

levelet írt, amire a kft. június elején beadta az ajánlatát. 

 

Csősz László: Hiányolta a beszámolóból a LIDL Áruházzal kapcsolatos információkat. Mi a 

helyzet vele? Nehogy elveszítse a város ezt az áruházat is. Nemrég polgármester asszony még 

arról adott tájékoztatást, hogy előreláthatóan karácsonykor megnyílik. 

Úgy értesült róla, a KPM tett több alkalommal is keresztbe a terveknek. Ez a probléma elhá-

rult? Csak a gazdasági probléma áll még fenn? 

 

Szabó Attila: A LIDL a nagyvárosi és Balaton környékén épülő áruházakat építi fel először 

gazdasági problémái miatt. 

A kátyúzást illetően érti mi Torma József problémája, egyetért vele, ezért ő is szeretne részle-

tes tájékoztatást kérni erről a kérdésről. Ilyen mértékben nem változhattak az árak. 

 

Zsolnai István: Mikor kezdik a kátyúzást? 

Meg kell nézni az árajánlatot szerinte is, mert nem hiszi el, hogy rosszul számoltak volna. 

Várják meg a kivitelezést, mert a munkabér viszont itt marad az önkormányzatnál. 

 

Körtés István: A Sió parton járva látható, hogy a volt szeméttelep helyén a hulladékot össze-

prizmázták. Mi lesz a sorsa? Jelenleg az egész területen 1 m-es gaz van. 

A zsiliptől kb. 2 m szélességben 4-5 km hosszan, mintha vetve lenne a parlagfű, ami 10-15 

cm magas. Nem tudja meddig tart Simontornya területe, ha nem az önkormányzaté, akkor 

jelezni kell a pálfai önkormányzatnak, hogy intézkedjenek. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Az említett részen az önkormányzatnak nincs tulajdona, a 

vízügyi igazgatóságnak tudnak jelezni az ügyben, mivel állami tulajdonról van szó, ami a víz-

ügyi igazgatóság kezelésében van. 

 

Csősz László: A polgármester asszonyt meg kellene bízni azzal, keresse meg Pásztor Kriszti-

án ügyvezetőt, készítsen egy olyan ajánlatot, ami az önköltségi árat tartalmazza. Utána pedig 

megnézni, ebből az árból mit lehet elvégezni. Azt természetesen nem lehet elvárni, hogy a 

munkán veszteség képződjön. 
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Torma József: A kft. nem nyerészkedhet az önkormányzaton. 

Most, amikor pár százezer forintokon vitatkozik a képviselő-testület, ezt a 2 millió Ft-os ár-

ajánlatot nem szabad elfogadni. Végezze el a kft. a kátyúzást rezsiköltségen, hiszen 100 %-os 

önkormányzati tulajdonú cég, nekik a városért kell dolgozniuk. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Még nem írták alá a szerződést, a kátyúk felmérése sem 

történt még meg. 

 

Válaszok: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Nagyon sok cég megkeresi a hivatalt különböző ajánla-

tokkal. Az Őrmester Kft. kamerákat telepítene a városba, ez ügyben keresték meg, mindenféle 

kötelezettség nélkül tárgyalt velük. 

A holnapi nap folyamán intézkedni fog a Simontornya 2009 Konzorcium felé az adatok köz-

zététele érdekében. 

Testületi döntés született arról, hogy a kátyúzást a Simontornyai Városüzemeltetési Kft-vel 

kell elvégeztetni. A napokban kezdik el a munkát. 

A kft árajánlatát megvizsgálják, és elkezdik a munkát A következő testületi ülésen a képvise-

lők rendelkezésére fogja bocsátani a leírást, és a műszaki tartalmat. 

A LIDL Áruház esetében magánvállalkozásról van szó, megvásárolták a területet. A múlt 

héten tárgyalt a vezetővel, aki azt nyilatkozta, mindenképpen fel akarják építeni az áruházat, 

hiszen nem kevés pénzt költöttek Simontornyán a telkek megvásárlására. Mikor kezdődik az 

építkezés, arra még nem tudtak pontos választ adni, pillanatnyilag anyagi problémáik vannak. 

Holnap intézkedni fog a vízügyi igazgatóság elé a parlagfű miatt. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

90/2011.(VI.27.) 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 

 

          27/2011.(II.28.)  számú   

          58/2011.(IV.26.) számú   

          64/2011.(V.30.)  számú  

          65/2011.(V.30.)  számú 

          66/2011.(V.30.)  számú 

          74/2011.(V.30.)  számú 

          75/2011.(V.30.)  számú 
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          78/2011.(V.30.) számú 

          85/2011.(V.30.) számú 

                                       és a       88/2011.(V.30.) számú 

 

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomá-

sul vette, és elfogadja.  

 

 

II.) napirendi pont 

 

Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározá-

sa, osztály, csoport átlaglétszámától való eltérés engedélyezése az iskolánál. 
 

Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Az óvodai és iskolai csoportok kialakításánál meghatá-

rozó volt, hogy a Tolnanémedi felső tagozat a 2011/2012-es tanévtől Simontornyára fog járni, 

Nagyszékelyből szintén, továbbá, hogy a képviselő-testület döntése alapján a következő tan-

évtől megszüntetik a 9. és 10. szakiskolai osztályokat. Természetesen a törvényi előírásoknak 

is meg kellett felelni, ezért szerepelteti, mik a létszámhatárok, illetve ezért kéri, hogy a 36 

induló csoportból 8 esetben (4 csoport az óvodában, 2 osztály az alsó tagozatban, 2 osztály a 

felső tagozatban) a képviselő-testület engedélyezze a maximális létszám túllépését. Ehhez 

lenne szükség külön engedélyre. 

A középiskolai osztályoknál nincs ilyen probléma. 

Kérte, az eddigi gyakorlatnak megfelelően az első osztályban az informatikaoktatás indításá-

nak engedélyezését, illetve az első osztálytól felmenő rendszerben – az egyik osztályban – 

iskolaotthonos csoportot, és szeretnék folytatni a gimnáziumban is az emeltszintű informati-

kaoktatást. 

 

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

lag megalapozottnak találta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta. 

Felmerült továbbá, hogy a Tolnanémedi felső tagozat, illetve a nagyszékelyi diákok Simon-

tornyára történő bejövetelével egy plusz osztály indítása válik szükségessé Simontornyán, de 

az igazgatónő véleménye az volt, hogy pozitív szaldót fog jelenteni a megnövekedett gyerek-

létszám a simontornyai intézmény számára, nem fogja negatívan befolyásolni a finanszírozás 

az iskola költségvetését. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: Mi van a szakiskolai tagozattal? Kajos úr szerint óriási iramban folynak a 

munkák, készülnek a tantermek. Szeptember már itt van, tudni kellene mi is lesz pontosan. 
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Kajos úrnak és az önkormányzatnak össze kellene ülnie, hogy a közös feladatokat, elképzelé-

seket megbeszéljék. Kajos úrék számítanak a támogatásra. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A kertészet az önkormányzaté, erről is tárgyaltak már, a 

kölcsönös előnyök szem előtt tartásával fognak megállapodni. 

 

Csősz László: Ha a kft-nek sikerül indítania szeptemberben a szakképzést, az a pedagógus 

létszámot érinteni fogja, hiszen a szakképzés kikerül az intézményből. Készült erre valami-

lyen forgatókönyv? 

Az iskola vezetése adott le egy anyagot, mely szerint egy teljes iskolai évben a szakmunkás-

képzés 31 millió Ft-jába került az intézménynek. Ha ez az oktatási forma megszűnik, a 23 

millió Ft-os állami normatíva, és a 8 millió Ft veszteség, amit az önkormányzat finanszírozott 

el lesz vonva az iskolától. Felkészültek erre? 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A Csősz László úr által említett összeg nem lesz el-

vonva, hanem eleve nem ítélik oda az iskolának. 

 

Csősz László: Az ugyanaz, csak másképp kifejezve, de a lényeg az, hogy ez a pénz nem fog 

rendelkezésre állni. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Az óvodával kapcsolatban az a kérdése, hogy az 5 csoportra a 9 óvónő a 

törvényi előírások alapján elég? Lefedi az 5 csoport heti óvónő szükségletét? Van egy fejlesz-

tő pedagógus is. 

Az igazgatónő lát valamilyen iskolai tartalékot ebben a rendszerben? Van kapacitás a dologi 

kiadásokra? 

A törvényi előírások alapján járnak különböző kedvezmények, melyek 7 állást tesznek ki. 

Bizonyos forrásból úgy tudja, ha az állam átveszi az oktatást, ezeket a kedvezményeket meg 

fogja szüntetni. Ha ez megtörténne, papíron 7 státusz lenne szabad. Olyan rémisztő dolgok 

ezek, melyek távlati költségvetési vonzatát megbecsülni sem tudja.  

 

Torma József: A vezető óvónőnek eddig is volt csoportja. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A képviselő-testületnek azt kell kimondania a jelenlegi 

jogszabályok alapján hány csoportot engedélyez, ezt az 1. és 3. határozati javaslat ezt egyér-

telműen kimondja. Erre azért van szükség, hogy megelőzzék azokat a később esetleg jelent-

kező, törvénymódosításból adódó vitákat, hogy Simontornyán is be kell csukni intézménye-

ket. 

A 2. pont tartalmazza, mire hatalmazza fel az iskola igazgatóját a képviselő-testület a kötele-

zőkön felül, amit gyakorlatilag megvonhatna. Kérte, az igazgatónő mondja el pár mondatban, 

mit jelentene a gyerekek számára, ha valamelyik kért oktatási formát (iskolaotthon, informati-

ka, emelt szintű informatika) nem engedélyezné a testület. Plusz pénzzel járó kérésről van 

szó, melynek felvállalásáról dönteni kell. 

Amennyiben ezt nem engedélyezi a testület, lesz létszám megtakarítás? Mit jelentene ez 

pénzügyi szempontból? 



10 

 

 

 

 

 

 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Alsó tagozatban heti 8 óra plusz terhet jelent, ugyanis 

osztályonként 1-1 informatika óráról van szó. Itt az esélyegyenlőség megteremtését tűzték ki 

célul maguk elé, mivel nagyon sok gyereknek nincs otthon számítógépe. Számítógépes okta-

tás nélkül meglehetnének, de egy olyan pluszról van szó, amely halmozottan hátrányos és 

hátrányos helyzetű gyerekeket juttat hozzá a számítógépes ismeretekhez, akik otthon ezt nem 

kaphatnák meg, nem lenne rá lehetőségük. 

A gimnáziumi emeltszintű informatikai oktatás elősegíti, hogy a tanulók több mint fele 11-12. 

osztályos korára többmodulos ECDL vizsgával rendelkezzen, ami munkahelykeresés szem-

pontjából a későbbiekben igen fontos tényező. Az emeltszintű informatikai érettségire is fel 

tudják készíteni a diákokat, ami még többet jelent a gyerekek számára, hiszen a 13. osztályban 

már programozást is tudnak tanítani. Nem létszükséglet, ez nélkül is meg lehet élni, de a gim-

názium egy olyan plusz dolgot ad ezzel, amit a későbbiekben nagyon jól hasznosíthatnak az 

életben. 

 

Válaszok: 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Valóban gyors ütemben indult a munka, párhuzamosan 

a különböző engedélyeztetésekkel, a pedagógiai rész sínen van, és az épület átalakítása is fo-

lyik. 

Amennyiben mégsem sikerül időben indulniuk, kimenő rendszerben viszik tovább a szakkép-

zést, de 9-10. osztályt nem indítanak. Ha sikerül nekik elindítani Pillich Ferenc Akadémia 

néven a szakiskolát, akkor ők vesznek fel 9-10. osztályos gyerekeket egy dunaújvárosi iskolá-

val közösen. Bíznak benne, sikerül a szeptemberi indítás. 

A Pillich Ferenc Akadémia megalakulása után közös feladat már nem lesz, a továbbiakban 

megállapodást kötnek (könyvtár használat, stb.), melynek a körvonalai már kibontakoztak. 

Azok a pedagógusok, akik a szakképzésben dolgoztak, a kft. dolgozói már 2008. novemberé-

től. Az iskola átszervezése folytán néhány szerződéses dolgozóval június 30-ával már nem 

hosszabbították meg a szerződéseket, illetve a nyugdíjba vonult személy helyére sem vettek 

fel senkit, így összesen 13 főről van szó. Azonban ez nem csak a szakképzés kivezetése, ha-

nem a teljes átszervezés (a gimnázium átköltözik a Hunyadi utcai iskolába, a Hunyadi utcai 

iskolából átköltözik a felső tagozat a Petőfi utcai iskolába, tavaszi képviselő-testületi döntés) 

eredménye. 

Augusztus 31-ig kap az intézmény állami normatívát, addig tart a tanév, ha a szakképzés el-

költözik, 4 hónapra már nem. De ennyivel kevesebb lesz a feladat, miáltal kevesebb embert 

illetve órát kell fizetni, mert a szakképzésnél az elméleti órákat az intézmény fizette eddig. 

Megpróbáltak erre felkészülni, mást nem is tehetnek. 

Az óvodában 10 óvónő van, nem 9, s ez a létszám elég az óraszámhoz. A fejlesztő pedagógus 

pedig óvodai csoportot nem tud felvállalni, mivel az alsó tagozatosok egy része is hozzá tarto-

zik. 

Az intézmény esetében a dologi kiadások az össz-költségvetés 20 %-át sem teszik ki. Az isko-

la költségvetése 600.000.000 Ft., 380.000.000 Ft körül van a bér és járulékai, 120.000.000 Ft-

ot költött az egész társulás dologi kiadásra.  
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A kedvezmény megvonásoktól annyira nem tart, mert neki, mint igazgatónak teljes óraked-

vezménye van, hiszen ezt az intézményt másképpen nem tudná vezetni. Nem fél tőle, hogy túl 

nagy kedvezmény megvonások következnének be, szerinte az iskolában töltött munkaidőt 

fogják megnövelni, tehát nem csak a tanóra idején kell az iskolában lenni, hanem a dolgozat-

javításra, adminisztrációra, családlátogatásra + 2 óra lesz még. 

Az informatikai oktatás 8 órát jelentene az alsó tagozatban, a felső tagozatban kötelező oktat-

ni, 14 órát a gimnáziumban, ami pont egy informatikai álláshely. Ám, ha a testület nem enge-

délyezné, kéri, csak egy év múlva tegye meg, hiszen most vette át Tolnanémediről a kollégá-

kat, amit nem tett volna meg, ha tudja, hogy nem oktathatnak informatikát. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

91/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

1.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2011/2012. évi tanévben  

- az óvodában 5 csoport,  

- az általános iskola alsó tagozatán 8 tanulócsoport,  

- a felső tagozaton 6 tanulócsoport,  

- a sajátos nevelésű igényűeknél 1 tanulócsoport, amennyiben nem 

engedélyezi a megyei szakértői bizottság a tanulók integrálását 

- az alsó tagozaton 2 napközis csoport,  

- a felső tagozaton 2 napközis csoport,  

- a szakképző 11-12-13. évfolyamon 1-1 osztály, összesen 3 tanuló-

csoport,  

- a gimnáziumi tagozaton évfolyamonként 1-1 osztály, összesen 7 

tanulócsoport, 

-  az intenzív tagozaton két 12. évfolyamos osztály indítását engedé-

lyezi. 

 

2.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatal-

mazza az iskola igazgatóját, hogy: 

- az általános iskola 1. évfolyamán az eddigi gyakorlatnak megfele-

lően az iskolaotthonos oktatást szervezze meg  

- ugyancsak az 1. évfolyamon az informatika oktatását vezesse be,  

- a gimnáziumi tagozaton pedig folytatódjék az emelt szintű informa-

tika oktatása. 
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3.) Kérem a maximális létszám túllépésének engedélyezését az alábbi cso-

portokban, osztályokban: 

 

Óvodában 

 Lila csoport 2 fővel 

 Katica cs. 5 fővel  

 Napraforgó 2 fővel 

 Süni csop. 2 fővel 

 

Általános iskolában 

 1.a osztály 1 fővel 

 3.a osztály 1 fővel 

 5.a osztály 2 fővel 

 8.o osztály 2 fővel, sni-s integráció esetén 6 fővel 

 

Határidő: 2011. szeptember 1., és folyamatos 

Felelős: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

 

III.) napirendi pont          

 

Polgármesteri beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: A TÁMOP-5.1.3-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért” című pályázattal 178 millió Ft-ot lehet nyerni, a pályázó települések között 

nem találta Simontornyát. 

A társulás hivatalánál tett takarékossági intézkedések első pontja a következőt tartalmazza: „A 

társulás hivatala által használt épületrészre az épületbiztosítás összegét két éve duplán fizette. 

Ezt visszaigényelte (28.600 Ft), a 2. kötvényt töröltette.” Miről van itt szó? Nem érti. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Kétszer kötöttek rá biztosítást, azt igényelték vissza. 

 

Válaszok: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A feltételek miatt nem tudott Simontornya részt venni a 

pályázaton. 

Két szervezet birtokában volt az épület. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

92/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármester-

ének a Tamási-Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Kistérségi 

Társulása tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, és elfogadja. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester eleget tett a települé-

si önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségé-

nek.  

 

 

IV.) napirendi pont          

 

A polgármester beszámolója a 2010. évben benyújtott pályázatok eredmé-

nyeiről, az aktuális pályázati lehetőségekről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: Szomorúan vette tudomásul, hogy az „Egészségre nevelő, szemléletformá-

ló program Simontornyán” című pályázat nem nyert, mivel a védőnőknek nagy sok munkája 

feküdt benne, nem beszélve arról, mennyi mindent meg tudtak volna oldani belőle. 

Érdemes lenne ezeket az adatokat, pályázati eredményeket a helyi újságban is közzétenni, 

hogy a lakosság is láthassa, mivel nem kis összegekről van szó. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A helyi TV-ben is közzé fogják tenni. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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93/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

polgármester által készített beszámolót a 2010. évben benyújtott pályázatok 

eredményeiről, az aktuális pályázati lehetőségekről, és azt elfogadja. 

 

 

V.) napirendi pont 

 

Javaslat a képviselő-testület 2011. évi II. féléves munkatervére. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: Javasolta a szeptemberi ülésre felvenni a napirendek közé a Simontornyai 

Városüzemeltetési Kft. féléves mérleg és eredmény kimutatását. 

Az októberi ülésre tervezett tájékoztató a Simontornyai Polgárőr Egyesület és Simontornyai 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonatkozásában még nagyon korai, az éves pénzfelhasználásról 

amúgy is be kell majd számolniuk, ezért ezzel együtt, februárra javasolta áttenni ezeket a na-

pirendeket. 

 

Szabó Attila: A tűzoltóság tájékoztatója maradjon az októberi ülésen. 

 

Csősz László: Az ivóvíz-, és szennyvízdíjak megállapítását nem fő napirendként szokták tár-

gyalni? 

 

Torma József: Kétszer is tárgyalták már ezeknek a szervezeteknek az ügyeit, szükség van 

erre még egyszer? Van arra valamilyen előírás, hogy a beszámoló és az elszámolás külön ke-

rüljön napirendre? 

 

Válaszok: 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Az ivóvíz és szennyvíz kérdését januárban tárgyalja majd 

a képviselő-testület. 

Torma József képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy lehet a két dolgot egyszerre tár-

gyalni, de azért tervezte a tájékoztatókat októberre, mivel nagyon időaránytalan a testület 

munkája. A három napirend összefügg, a polgárőrség tevékenysége, a polgári védelem, ka-

tasztrófavédelem, tűzoltóság. Való igaz, beszámoltak már, de a velük kötött szerződésekben 

szerepel, hogy évente egy alkalommal áttekinti a képviselő-testület a működésüket.  
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Nem az elszámoltatás miatt kerültek be a tájékoztatók a munkatervbe, hanem azért, hogy meg 

tudják a költségvetés összeállításakor kell-e tervezni számukra bizonyos összeget vagy sem. 

Decemberre áttenni nincs sok értelme, ezért javasolta, maradjon októberben a tervezet szerint. 

A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. mérleg és eredmény kimutatásával kapcsolatos javas-

latnak örül, ezt is többször tárgyalta már a testület, de a jelenlegi működését ismerve nem árt, 

ha a testület mélyebben belelát a kft. ügyibe. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület Körtés István képviselő javaslatát a Simontornyai Városüzemeltetési 

Kft. mérleg és eredmény kimutatásának napirendre történő felvételére vonatkozóan 7 igen 

szavazattal elfogadta; 

a tűzoltó egyesület, polgárőrség tájékoztatóinak jövő évre történő áttételét 2 igen szavazattal 5 

nem szavazat ellenében elutasította. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

94/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. II. fél-

évi munkatervet megtárgyalta, és a javasolt módosításokkal elfogadja. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

VI.) napirendi pont 

 

A piac- és vásártartás helyi szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző  

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Javasolta a rendelet hatályon kívül helyezését, melynek 

okai: jogszabályváltozás, valamint az, hogy jelenleg sem a piac, sem a vásár nem működik 

aktívan. Amennyiben a piac, vásár új helyre kerül, és kellő igény lesz rá, ismét rendeletet al-

kotnak rá. 

 

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

actér kialakításáig javasolta a rendelet hatályon kívül helyezését. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

 

 

a vásárokról és a piacokról szóló 9/1996.(VI.1.) önkormányzati rendelet hatályon  

kívül helyezéséről 

 

(Rendelet a kihirdetése napján postázásra került.) 

 

 

VII.) napirendi pont 

 

Az önkormányzati lakások lakbérének módosítása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság egyetértett a lakbéremelés mértékével, annak 2011. szeptember 1-jével történő beve-

zetésével, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolták. 

 

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

az előterjesztésben foglaltak elfogadását, egyben kérte a polgármester asszonyt és a jegyző 

urat, hogy mivel tudomása szerint sok esetben a „tehetősebb” bérlők sem mutatnak fizetési 

hajlandóságot, a lakbérelmaradások esetében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően min-

den lépést tegyenek meg a hátralék behajtása érdekében. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: A lakbérhátralékokat a legszigorúbban be kell hajtani, akár a kilakoltatás lehe-

tőségével is élve. Olyan emberek, akik a közszférában dolgoznak, nem tehetik meg, hogy nem 

fizetnek lakbért, itt most nem a „Nagysága-telepen” élőkre gondolt. 

 

Torma József: A saját tulajdonukban élő emberek zöme sok mindent fizet (hitel, stb.), a lak-

bérfizetés ugyanolyan kötelezettség, és igenis fizetniük kell. Keményen fel kell lépni a tarto-

zókkal szemben. 
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2008-ban emelte a lakbér mértékét a testület, és még mindig nagyon alacsony. Aki akkor hi-

telt vett fel, főleg aki a devizaalapú hitel lehetőségével élt lakásvásárlás céljából, nagyon ne-

héz helyzetbe került. Ezért a bérlakásban élők örüljenek, hogy ilyen szolid mértékű lakbért 

fizethetnek, de ezt fizetni kell! 

 

Zsolnai István: Egyetért a hátralékok szigorú behajtásával, támogatja. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Meg fogják vizsgálni ki, mennyi lakbérrel maradt el, és 

drasztikusan fel fognak lépni a tartozókkal szemben. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző ismertette a javasolt emelés utáni új lakbéreket. 

Elmondta, írásos értesítést kap mindenki arról, szeptember 1-jétől hogyan változik a lakbér 

mértéke. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

 

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról  

szóló 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a kihirdetése napján postázásra került.) 

 

 

VIII.) napirendi pont 

 

 

E G Y E B E K 

 
VIII/1.) napirendi pont 

 

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének áttekintése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

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

zottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és a következők merültek fel: 

 A szennyvízár-támogatás háromoldalú megállapodásának felülvizsgálatát javasolták, má-

jusig kérték kigyűjteni az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket 2010., 2011. évekre 

vonatkozóan; nem tudja, megtörtént-e? 

 Az iparűzési adóval kapcsolatban javasolt 1,9 %-ról 2 %-ra történő emelést már csak 

2012-ben tudják érvényesíteni. 

 A tiszteletdíjak csökkentése témakörben év elején már volt egy megbeszélés, amikor a 

képviselő-testület tagjai nem javasolták annak csökkentését. 

 Ugyanez volt az alpolgármester költségtérítése ügyében, akkor sem foglaltak állást, és 

most a bizottság sem foglalt állást ebben a kérdésben. 

 A megbízási díjak esetében a gondozási központnál 3 megbízási szerződéssel alkalmazott 

személyt nem kötelező foglalkoztatni, ezért fel kell bontani a velük kötött szerződést 

(Tóth Attila, Fehérvári Andrásné, Takáczi Jánosné). Ez összességében 1 millió Ft megta-

karítást jelentene. 

 A díszkivilágítás a közvilágítási hálózatva van kötve, ezért külön nem kezelhető. Javasol-

ták azonban, hogy a főutcán lévő lámpák cseréjére kérjenek árajánlatot, esetleg ott lehet-

ne valamekkora költségmegtakarítást elérni. 

 A városháza tetejéről és a térről vegyék le a zászlókat, és az épület falán vagy előtte he-

lyezzék el, így nem fognak olyan hamar megrongálódni. 

 A testületi üléseken a jövőben a pogácsa és üdítőital helyett ásványvíz legyen csak. 

 A testületi ülések TV közvetítésével kapcsolatban tárgyalni kell a DIELNET Kft-vel, a 

kábeltévé üzemeltetőjével esetleges költségcsökkentés ügyében, rövid, kivonatos anya-

gokat lehetne készíteni az ülésekről, ismertetni a döntéseket, azaz rövid összefoglalót ké-

szíteni.  

 A helyi újság árának 150 Ft-ra történő emelését javasolták, és a jövőben a képviselők is 

vásárolják meg maguknak az eddigiekkel ellentétben, amikor is az SZMSZ-ben foglaltak 

alapján ingyen kapták meg. 

 A „Város Bora” költségcsökkentésével kapcsolatban nem foglaltak állást. 

 A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban az volt a véleményük, hogy maradjon, 

miután félév már eltelt, az idei évben nem javasoltak változtatást. 

 A strand és a Beszédes utcai Helytörténeti Ház áramdíjával kapcsolatban változtatást ja-

vasoltak, teljesítménydíjas árszabást kell bevezetni. 

 A vásárolt élelmezéssel, alapanyag beszerzéssel nem foglalkoztak különösebben. 

 A polgármesteri hivatal fűtésével kapcsolatban javasolták termosztát elhelyezését az épü-

letben, és hőfokszabályzó felszerelését minden egyes fűtőtestre.  

 Az ügyeleti autóra van egy túlfogyasztás, ezért javasolták végeztessenek el egy hivatalos 

bevizsgálást, és ha az derül ki, hogy magas a fogyasztás, a szükséges intézkedéseket te-

gyék meg.  

 Azzal a javaslattal, hogy egy vagy két védőnő lássa el Simontornyán a feladatokat, nem 

foglalkozott a bizottság. 

 Javaslatot tettek az iskolai és a városi könyvtár összevonására, amivel szintén költség-

csökkentést érhetnének el. 
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 Ugyancsak javasolták a strand, a gimnáziumi épület, Beszédes utcai Helytörténeti Ház, 

kolostor és régi kollégium eladását. 

 Felvetődött még a sportbüfé és a művelődési ház büféjének a bevétele, ami a működtető-

nél marad, ezzel sem foglalkoztak különösebben. 

Ezek után ismertette az általa költségcsökkentési lehetőségekről készített anyagot, melyet a 

képviselőknek és a polgármesteri hivatalnak is megküldött (jegyzőkönyvhöz csatolva). 

Pénzügyi tervet vártak megfelelő bontásban, amiből látják az önkormányzat pénzügyi helyze-

tét. Ha elindulnak a nagyberuházások, komoly gond lesz az előfinanszírozással. 

Drasztikus intézkedéseket kell bevezetni, melyek a veszteséget csökkentik. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Simontornya 50 millió Ft-tal kapott kevesebb pénzt, mint 

tavaly. Működési gondokkal küzdenek (óvoda, iskola finanszírozása, normatívák leosztása). 

A vízvédelmi rendszerek fejlesztésénél jelentkező 7 millió Ft nem jelent mínuszt, mert 95 %-

os pályázatról van szó. 

A Színházi Nyár 10 millió Ft-ját megnyerte az önkormányzat, el is számolták, de a pénzt nem 

fizették ki. Kapott pénzből – engedéllyel – fizették ki a rendezvény költségeit. 

A kötelezően ellátandó feladatok a mínuszosak. 

A város-rehabilitációhoz és a szennyvíz beruházáshoz is megszerezték a szükséges pénzt. 

A Beszédes utcai volt iskolaépületre pályázatot nyertek, ezért az 10 évig nem lehet elidegení-

teni, azonkívül a város-rehabilitációs tervekben is szerepel. 

A fogorvosi rendelő kialakításának költségeire Paks adott 9 millió Ft-ot. 

Az ügyeleti autóhoz is ingyen jutott hozzá az önkormányzat, nem beszélve a polgárőrség au-

tójáról és a tűzoltóautóról. 

Ennyi pályázati pénzt még soha nem nyert a város. 

 

Torma József: Nem erről kell most beszélni, örül dolgoknak, de nem ez a napirend témája. 

Itt van a pénzügyi osztályvezető és az iskola igazgatója, mondják el, hogy állnak a számlák 

vonatkozásában. A központi kérdés az, tudnak-e augusztusban, szeptemberben bért fizetni, 

vagy nem? Ezért kéri a két vezetőt, mondják el, ők hogy látják a helyzetet. 

Az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság az eredetileg 846.000 Ft helyett annak 50 %-

ára, 423.000 Ft-ra tett javaslatot szétosztani a civil szervezetek között. A keret csökkentését 

javasolta a bizottság. A 423.000 Ft-ból 280.000 Ft mindjárt lemegy a kisebb ünnepségek fi-

nanszírozására, illetve egy részét már el is költötték a majálisra, tehát 143.000 Ft nagyság-

rendben tettek javaslatot a civil szervezetek támogatására. Lényegesen nagyobb pénzekre pá-

lyáztak, de sajnos új helyzet állt elő. 

 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: 470 millió Ft bevétele volt az önkormányzatnak és 

507 millió Ft a kiadása. A hitelkeret napi szinten kihasználásra kerül. 25-35 millió Ft között 

van a kifizetetlen számlák összege az iskoláéval együtt. 30 millió Ft-ig kimerítették a munka-

bérhitelt is, ennyire volt felhatalmazása a polgármester asszonynak. Pillanatnyilag az önkor-

mányzatnak abszolút nincs pénze, ha beérkezik egy 5 millió Ft-os számla, nem tudják kifizet-

ni, mert 2-3 millió Ft van a számlán. Az 50 millió Ft-ot tolják állandóan maguk előtt. 
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Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Az iskola is hasonló gondokkal küzd, a tavalyi kifize-

tetlen számlák fodrozódnak, görgetik maguk előtt, ugyanott vannak, ahol a tavalyi év végén, 

ugyanannyi a kifizetetlen számla, mint akkor. Egy héttel ezelőtt 22-23 millió Ft volt ezek ösz-

szege, és jönnek a kikapcsolási számlák. 

Komoly gondok vannak, ezért kérik azonnal átutalni azokat a pénzeket, melyeket a társult 

települések befizetnek, hogy ne legyen ennyi tartozása az intézménynek. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A közmunkások bérét is előre kell finanszírozni. 

 

Torma József: A munkabérhitelt visszafizetik, amikor megjön a támogatás? Mennyi a kintlé-

vőség? 

 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: A közmunkások bére kb. 8 millió Ft 50-60 emberre, 

4 órával számolva. A munkabérhitelt azonnal visszavonják, amikor megkapja az önkormány-

zat a normatívát. 

139.000 Ft-tal tartoznak a társult települések, ha a túlfizetést is figyelembe veszik. 

 

Torma József: A pénzügyi bizottság azt mondta baj lehet, ő azt mondja, már baj van. Beleér-

tek abba a stádiumba, amikor elfogytak a hitellehetőségek. Amikor a kötvényt felvették azt 

mondta, nem jó, ha a spájzban van a pénz. Most már nincs hova tovább nyújtózkodni, mert 

nem kap hitelt az önkormányzat. A működés továbbra is termeli a hiányt, előbb-utóbb oda 

fognak eljutni, hogy nem tudják kifizetni a béreket. Most már ebben a stádiumban vannak. 

A kint lévő pénzek, az a tizenvalahány millió forint nem fog ezen a helyzeten fordítani. Most 

kell eldönteni, hogyan tovább. 

Itt van egy lista, ami lehetőségeket tartalmaz a problémák megoldására, komoly döntéseket 

kell meghoznia a képviselő-testületnek. Ki kell dolgozni egy „B” tervet, ami az intézménye-

ket keményen fogja érinteni, akár a polgármesteri hivatal, akár az iskola vonatkozásában, mert 

hozzá kell nyúlni a létszámhoz. Erre van szükség ahhoz, hogy a többieknek biztosított legyen 

a bére. Most már ott tart az önkormányzat, hogy hozzá kell nyúlni a kötvényhez, és akkor 

mindennek vége. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Jövőre várható a kiadott törvényjavaslat alapján, hogy a 

hitelt korlátozni fogják, feltételhez kötik, a kormány engedélyével lehet csak felvenni. Műkö-

dési hitelhez nem férhetnek hozzá az önkormányzatok, ha ez bejön, teljesen új helyzet terem-

tődik, ezek az intézkedések padlóra vihetik az önkormányzatokat. Több pénz nem lesz, és 

jövőre meg kell kezdeni a kötvény visszafizetését is, a mi nagyon nehéz helyzetet fog terem-

teni. Simontornyán előny a többi önkormányzattal szemben, hogy évek óta összevont intéz-

mények vannak, a polgármesteri hivatal létszáma évek óta nem változott. 

A testület drasztikus intézkedéseket már nem nagyon tud hozni, iskolát, óvodát becsukni nem 

lehet. A törvényjavaslatok alapján az is felmerült, helytelen, hogy kötelező és nem kötelező 

feladatokra vannak osztva az önkormányzati feladatok, és fent döntik el, Simontornyán mit 

kell kötelezően ellátni.  
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Hogyan mondhatnák ki pl., hogy egy ilyen településen, mint Simontornya az idősekről történő 

gondoskodás nem kötelező feladat. Egyébként erről is folyik a vita, tervezik, hogy eltörlik a 

kötelező és nem kötelező feladatokat, és egységesen az önkormányzatokra bízzák, mit finan-

szíroznak, de mindez még csak tervezet. 

Amit Torma József képviselő úr javasolt, és a pénzügyi bizottság is sugallt, hogy a drasztikus 

intézkedéseket meg kell tenni, azzal véleménye szerint várni kellene még egy évet, mivel az 

egész önkormányzati rendszer átszervezés előtt áll. Egyáltalán nem biztos, hogy a polgármes-

teri hivatal 2013-ban ilyen létszámmal, ezzel a feladatkörrel működik majd. Nem biztos, hogy 

az oktatás így lesz, ahogy jelenleg van. Ha csak a bért fizetik, ami a költségvetés 80 %-át teszi 

ki, már alapvetően más helyzet áll elő. Valóban nem megnyugtató Simontornya helyzete, de 

ez nem a gazdálkodás miatt alakult így. 

Fennáll a veszélye, hogy szeptemberben, októberben, novemberben gondot jelent majd a bér 

illetve a segélyek kifizetése, azonban a testület nem tud olyan drasztikus intézkedéseket hoz-

ni, melyekkel ezt kiküszöbölhetné, illetve megakadályozhatná. 

A strand, kolostor, Beszédes utcai iskola értékesítése segítséget jelenthetne, de fennáll annak a 

veszélye, hogy elkótyavetyéli a vagyont az önkormányzat, mert nagy valószínűséggel nem 

tudják ezeket az ingatlanokat értéküknek megfelelően eladni. 

Nem tudja, milyen létszámleépítésre gondol Torma József képviselő úr, amikor nagyon sok 

plusz feladatot kell ellátnia a hivatalnak (népszámlálás, eb összesírás, stb.), amit megfelelő 

létszám nélkül nem tudnak megoldani. Másból pedig csökkentésként a képviselő-testület ko-

molyabb összeget nem tud felmutatni, hogy valamiből tudjanak megtakarítani ahhoz vagy a 

bevételt kell növelni, vagy a létszámhoz kell nyúlni, ehhez azonban el kell dönteni bizonyos 

átszervezéseket, melyeket évek óta nem lépett meg a képviselő-testület (könyvtár összevoná-

sa). 

Intézményt bezárni nem lehet, maximálisan redukálták már őket, nincs mit becsukni. 

Valóban állandó jelleggel foglalkozni kell a kialakult helyzettel, mivel bekövetkezhet az a 

helyzet, hogy nem tudnak fizetni, azonban még vehetnek fel hitelt. A munkabérhitelt minden 

hónapban felveszik, de azt azonnal vissza is kell fizetni, és megvan a lehetősége, hogy a kö-

vetkező hónapban is felvegyék, de annak kamata is van. 

A működési hitel mértékét (60 millió Ft) is megnövelhetnék, de az a hiányt növelné tovább. 

Amíg feltétlenül nem szükséges ne éljen ezzel a lehetőséggel a képviselő-testület. Nehéz 

helyzetben vannak, de nem a gazdálkodás miatt. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Részben egyetért a jegyző úrral, de van egy-két dolog, és ezekben Torma 

József képviselő úrral ért egyet, melyek fájdalmas lépések, de nem szabad elódázni azokat. 

Ha a bérek kifizetését átveszi az állam, a normatívát is le fogják csökkenteni. 

A művelődési ház büféjének bérleti díját a támogatáskor kellene egyensúlyba hozni. 

A sportbüfé esetében a bérleti jog visszavétele. 

Egy könyvtáros, csökkentett nyitvatartási idővel, át kell gondolni a kérdést. 

A gondozási központnak van egy második autója, amit nem használnak, vissza kell adni, meg 

kell nézni a módját hogyan. 

Szennyvízár-támogatás csökkentése érdekében a háromoldalú megállapodás átvizsgálásával 

teljes mértékben egyetért. 

E-ON átalánydíjas szerződéseit szükséges átnézni a strand és a Beszédes utcai iskola eseté-

ben. 
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Kolostor meghirdetése a stranddal együtt nem csak az újságban, hanem az interneten is. 

Konyha: közvetlenül az őstermelőktől kell megvásárolni az alapanyagokat, így lényegesen 

lehetne csökkenteni bizonyos költségeket, és őstermelői igazolvánnyal többen is rendelkeznek 

a környéken. 

Meg kell fontolni, és meg kell nézni a jogszabályt, miként rendelkezik a védőnői állások szá-

mát illetően egy ekkora településre vonatkozóan. 

Módosító javaslata a gondozási központtal kapcsolatban: az intézménnyel szeptemberi ülésén 

foglalkozzon a képviselő-testület, célszerű lenne ugyanis megvárni, míg az új vezető átlátja a 

dolgokat és tisztában lesz a helyzettel. 

A cafetéria kérdése is kerüljön napirendre. 

A költségtérítés kérdésével teljes mértékben egyetért, meg fogja szavazni. 

Ezek az intézkedések néhány hónap után eredményezhetnek valamit. 

 

Torma József: A hiteleket egyszer vissza is kell fizetni. Ha még van egy kis mozgástér, ak-

kor most kell lépni. A felsoroltakkal kapcsolatban a következő a véleménye: 

Szerinte is felül kell vizsgálni a szennyvízár-támogatást. 

Az iparűzési adó emelését nem vállalja fel, nem háríthatják tovább az önkormányzat rossz 

helyzetét, az amúgy is nehéz helyzetben lévő vállalkozók felé. 

A tiszteletdíjakhoz, költségtérítésekhez hozzá kell nyúlni. 

A gondozási központnál a megbízási szerződéseket azonnal fel kell bontani. 

Vannak lehetőségek és tartalékok is véleménye szerint még az intézményeknél. Nyilvánvaló, 

hogy ilyen helyzetben nem kell pogácsa, üdítő, de ezek aprópénzek. 

Vannak olyan dolgok a felsoroltak között, melyekben nem a képviselő-testületnek kell dönte-

nie, nem érti, miért vannak itt, pl. polgármesteri hivatal fűtése. Vannak vezetők, az ő felada-

tuk ennek megoldása, ehhez nincs szükség testületi döntésre, nem kell az időt húzni vele. 

Alapanyag beszerzése: ott is van felelős vezető, el kell számoltatni a gazdálkodását. 

A könyvtár integrálását az oktatási intézménybe, 1 könyvtáros leépítését meg kell vizsgálni, 

és záros határidőn belül véghezvinni. 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Csak havi 20.000 Ft-ot lehetne megtakarítani az össze-

vonással. Nem beszélve arról, hogy egy fővel nem lehet könyvtárat működtetni, mert mi van 

akkor, ha lebetegedik vagy szabadságra megy. 

 

Csősz László: Amíg ilyen szabályozás van, és ennyi az állami normatíva nem sokat tehetnek, 

az önkormányzat nem tud talpra állni. Lassan már megvonnak mindent, nem támogatják a 

civil szervezeteket, nem lesz sportkör. Tudomásul kell venni, hogy az intézmények - elsősor-

ban az iskola – fenntartása miatt vannak ilyen helyzetben. Amíg ez alapjaiban nem változik, 

az önkormányzat egyre inkább süllyed lefele. 80 millió Ft-ot tesznek hozzá az iskola működé-

séhez, és ez a pénz hiányzik. 

Egy kicsit más oldalról közelítené meg a kérdést. A pénzügyi bizottság javaslatai közül a Be-

szédes utcai iskola eladásával nem ért egyet, mivel az épület szerepel a város-rehabilitációs 

tervekben, ezért komoly fejlesztés előtt áll.  

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármester asszony említette büszkék rá, hogy 180 millió Ft le van kötve a kötvényből. A 

költségvetési tartalék, ami tartalmazza a kötvényt is 126.177.000 Ft, közben felvesznek 60 

millió Ft hitelt, 25 millió Ft munkabérhitelt, jegyző úr pedig megemlítette, hogy lehetőség van 

még hitel felvételére 12 %-os kamattal. A kötvény pedig eközben 5,5-5,6 %-os kamatra van 

lekötve. Ezeket figyelembe véve több millió forintot bukik az önkormányzat évente. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Azért van szükség hitel felvételére, mert működési hiány 

van, nem fejlesztési, a kötvényt pedig nem lehet működésre fordítani. Ha a testület jóváhagy-

ja, hogy a kötvényből kifizessék a számlákat, megtehetik. 

 

Szabó Attila: Ha nem éltek volna a kötvény lehetőségével, nem lennének ilyen nagy nyertes 

pályázatai az önkormányzatnak. Az idei évben 2 milliárd Ft pályázati pénzt nyertek. 

A kötvényből első körben 70-75 millió Ft-ot a működésre fordítottak, s ha utána nem hozzák 

meg azt a döntést, hogy a kötvényt csak fejlesztési célra használhatják, ugyancsak megütötték 

volna a bokájukat az ellenőrzések során. Amennyiben a kötvényből meglévő maradványpén-

zeket nem megfelelő célra használják, sokkal veszélyesebb lehet, mint az, hogy 12 %-os ka-

matra vesznek fel pénzt. 

 

Csősz László: A költségvetés módosításában az szerepel, hogy 126 millió Ft maradt meg a 

kötvényből, 180 millió Ft pedig le van kötve, közben pedig százmilliós nagyságrendben vesz-

nek fel hitelt. Ez jó Szabó Attila képviselőnek? 

 

Szabó Attila: Nem mondja, hogy ez jó, de meg van kötve a keze a képviselő-testületnek. 

Rengeteget tárgyaltak az önkormányzat helyzetéről, tényleg gond van. Azonban nem szabad 

elfelejteni azt sem, hogy létszám szempontjából a törvényi minimum alá nem lehet menni, 

csak egy bizonyos határig. Itt van az iskolaigazgató asszony, tőle meg lehet kérdezni, mi az a 

határ, amíg elmehetnek, ezzel tisztában kell lenni.  

A polgármesteri hivatalnál pedig nincs plusz ember, éppen csak el tudják látni a feladatokat. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Eddig még mindent ki tudtak fizetni. Ki meri valaki mon-

dani, hogy nem kell közmunka? Szinte minden feladatot velük végeztetnek a város területén. 

Igaz, nem kell két autó a gondozási központba, de várni kell azzal, hogy visszaadják, mivel 

pályázaton nyerték, és ki van kötve, meddig nem értékesíthetik. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a város szempontjából nagyon fontos a 

fejlesztés. 

 

Körtés István: Elhangzott egy sor javaslat, a kérdés az, hogyan tovább? Mivel kellene indíta-

ni? Sok minden felmerült benne a vita során, többek között a gondozási központ két autója, 

ami egyébként 15 millió Ft volt, illetve most már három autó van ott. Akkor ő felvetette, miért 

van szükség két autóra. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: 100 %-os pályázaton nyerték az autókat. 
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Körtés István: Az igaz, hogy 100 %-os támogatás volt, ám ez csak egy dolog. Ugyanis eze-

ket az autókat üzemeltetni kell, és fizetni mindent, ami szükséges, közben nincsenek kihasz-

nálva. 

Javasolta az autókhoz (ügyelet, polgármesteri hivatal) üzemanyagkártya megvásárlását. 

Visszatérve a kiindulási alapra, szükség lenne egy pénzforgalmi tervre havi bontásban. Így a 

képviselők tisztán láthatnák mennyi a bejövő pénz, mennyi a kiadás, mikor van egy olyan 

pont, amikor a határon átcsúszva az igénybe vett hitelek nem fedezik az önkormányzat pénz-

ügyi helyzetét. 

 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: Ezt hogyan saccolják meg? Van a normatíva, és ha 

valamilyen pénz jön be az önkormányzathoz, azt amúgy is bele kell tenni a költségvetésbe. 

 

Körtés István: Van a költségvetésnek bizonyos melléklete, azt kellene frissíteni, pontosítani, 

a mostani ismeretekre ráültetni.  

Az értékesítést nagyon komolyan kell venni. Meg kell bízni jól működő ingatlanközvetítő 

irodákat azzal a kéréssel, hogy külföldön is hirdessék meg az értékesíteni kíván önkormányza-

ti ingatlanokat. Lehet, találnának külföldi befektetőket, akik pénzzel is rendelkeznek, és hasz-

nosítani tudnák ezeket az épületeket bizonyos célokra. 

Számos intézkedést kell tenni, melyek közül többet az intézményvezetők saját hatáskörben 

meg tudnak tenni. Ő és valószínűleg képviselő-társai is szívesen segítenek ebben, pl. szabály-

zatok elkészítése, módosítása, akár rendkívüli ülés összehívásával is, hiszen a következő ülés 

csak szeptemberben lesz, és ha akkor döntés születik, abból az idén már nem lenne megtakarí-

tás. 

Ki kellene dolgozni az iskolánál, mit hoznának ezek az intézkedések az idei évben. Első vál-

tozatban szakmunkásképzés nélkül, második változatban pedig a kivezetési program esetén, 

hogy ezek jelentenének-e valamilyen megtakarítást illetve hogyan befolyásolnák a költségve-

tést. Amennyiben ezek az intézkedések elindulnának, és lennének hozzá még más ötletek, 

javaslatok is, pozitívan változhatna a helyzet. 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: 15-20 millió Ft megtakarítását említette Körtés István 

képviselő úr. A 13 emberből, akiről szó volt 8 szerződéses, ők kis fizetésűek és féléves bérük 

van hátra. Velük nem hosszabbították meg a szerződéseket. 5 fő nyugdíjba megy december 

31-ével, ők a magasabb bérűek, velük kapcsolatban nem tudnak megtakarításról beszélni. 

ezeket ki tudja számolni, de kéri a képviselő-testületet, ne akarják, hogy a nyáron számítsa ki 

ezeket. Egyrészt, mert annak idején már beterjesztette, hogy hosszútávra a szakiskola kiveze-

tése mekkora megtakarítással jár majd. Másrészt költözködniük kell, és ez leköti szinte az 

egész nyarat. Mikor megtudják indul-e a szakiskola, akkor szeptember közepén már el tudja 

készíteni a számításokat. Azonban, hogy így is, úgy is számítsák ki, és költöztessenek át két 

épületet közben, nem megy. Ez alól kérne felmentést, ne kelljen felesleges munkát végezniük. 
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Torma József: Kötelező feladat az oktatás, de a szeptembertől kieső normatíváknak azonnal 

jelentkezni kell a kiadási oldalon, mert ha nem, akkor további eladósodás fenyegeti az iskolát 

a hátralévő néhány hónapban. 

Jövőre már be kell érniük ezeknek a változásoknak, érzékelni kell a költségvetésben. 

Szó sincs az iskola, óvoda, orvosi ügyelet bezárásáról. Azt szeretnék megtartani, ami már 

megvan, a működőképességet megőrizni, mert most veszélyben van.  

Mennyit adtak ebben az évben a sport támogatására? 

 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: Nem időarányosan ugyan, de utaltak már számukra 

pénzt. 

 

Torma József: A támogatások rovására is működik az önkormányzat. Bért fizetnek, a támo-

gatások mértéke csökkent. 

Nem híve a terveknek, a valóság talaját kell taposniuk. 

Az ingatlanpiac nem működik igazán, a befektetők nem állnak sorba, nem lát reális lehetősé-

get arra, hogy mostanában pénz lenne az ingatlan értékesítésekből. Egyébként is láthatják 

minden áll, gondol itt pl. a LIDL Áruház építésére, hűtőházra, stb. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A civil szervezetek alulfinanszírozottak, az iskola több 

pénzt kapott, de tavalyról 27 millió Ft kifizetetlen számlája van. 

Ha ősztől elindul a két nagy beruházás, ami az önkormányzat döntése volt, és kezességet vál-

laltak a lakosság nevében, nagy összegeket kell majd megelőlegezni, de nincs tartalék, ezért 

akkor probléma lesz, mert az önkormányzat nem tud majd fizetni. 

Hozzon meg a képviselő-testület olyan konkrét döntéseket, melyekkel milliókat takaríthatnak 

meg, és nem a pogácsára vagy a zászlókra gondol 

 

Zsolnai István: A DIEL TV Simontornya egyetlen információs lehetősége, ezért nem ért 

egyet a testületi ülések televíziós közvetítésének megszüntetésével. Így láthatja a lakosság, a 

testület tagjai hogyan képviselik őket. A többi javaslatot elfogadja. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ajánlatot kaptak lámpacserére az egész településre vonat-

kozóan, ez költségtakarékos megoldás lenne. 

 

Csősz László: A főutcán lévő lámpákat nem cserélték ki. A Led lámpa egyébként kis fo-

gyasztású, de horribilis összeg lenne a csere. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Dévaványa 20 millió Ft-ot ruházott be ilyen célra, ami 6 

év alatt térül majd meg. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a javasolt költségcsökkentő tényezők pontjaival kapcsolatban a követke-

zők szerint döntött: 
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- szennyvízár-támogatásra kötött megállapodás felülvizsgálata 6 igen, 1 nem szavazat; 

- gondozási központnál a megbízási szerződések felbontása 5 igen, 2 nem szavazat; 

- a főutcán lévő lámpák cseréjére árajánlat kérése 7 igen szavazat; 
- testületi ülések közvetítésének (kivonatos anyagok) lehetséges költségcsökkentéséről tár-

gyalni a DIELNET Kft-vel 7 igen szavazat; 

- a helyi újságot a képviselők is vásárolják meg, az ára 200 Ft, SZMSZ módosítása 7 igen 

szavazat; 

- strand, Helytörténeti Ház vonatkozásában az áramot illetően teljesítménydíjas árszabás 

alkalmazása 7 igen szavazat; 

- polgármesteri hivatal fűtése: termosztát elhelyezése, minden fűtőtestre hőfokszabályozó 

szelep felszerelése 6 igen, 1 nem szavazat; 

- ügyeleti autó fogyasztásának vizsgálata (üzemanyagkártya) 7 igen szavazat; 

- könyvtár és iskolai könyvtár összevonása lehetőségének megvizsgálása 5 igen, 2 nem 

szavazat; 

- strand értékesítésre történő meghirdetése 6 igen, 1 nem szavazat; 

- gimnázium értékesítésre történő meghirdetése 7 igen szavazat; 

- kolostor meghirdetése értékesítésre 7 igen szavazat. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

95/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint 

az önkormányzat gazdálkodásának biztonságért történő felelőssége körében 

- az önkormányzat költségvetési kiadásainak csökkentése, bevételeinek nö-

velése és a gazdálkodás racionalizálása érdekében a következőkről döntött:  

 

1. A polgármester hivatalirányító jogkörében tegye meg a szükséges in-

tézkedéseket a szennyvízár-támogatásra kötött háromoldalú megállapo-

dás felülvizsgálata érdekében. 

Határidő: soron kívül a képviselő-testület munkaterv szerinti szeptem-

beri ülésén történő beszámolási kötelezettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

2. A Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás székhelyön-

kormányzatát megillető irányítási jogokat gyakorolva utasítja a Társulás 

által fenntartott „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézmény-

vezetőjét a korábban megkötött megbízási szerződések felmondására, a 

nem kötelezően nyújtott szolgáltatások térítési díj ellenében történő 

igénybevételének biztosítására, illetőleg megszüntetésére. 

Határidő: a megbízási szerződésekben megszabott felmondási határidő 

figyelembevételével 

Felelős: a végrehajtásért Petrovics Péter Györgyné intézményvezető  

              az ellenőrzésért Csőszné Kacz Edit polgármester 
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3. A polgármester hivatalirányítói jogkörében intézkedjen árajánlat kérése 

iránt a főutcán lévő közvilágítási lámpatestek cseréjére vonatkozóan.  

Határidő: soron kívül, a képviselő-testület munkaterv szerint soron kö-

vetkező szeptember havi ülésén történő beszámolási kötele-

zettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester  

 

4. A polgármester, mint az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra 

jogosult kezdjen tárgyalásokat a DIELNET Kft. képviselőjével a képvi-

selő-testületi ülések „kivonatos”, vágott formában történő közvetítése 

érdekében.  

Határidő: soron kívül, a képviselő-testület munkaterv szerinti soron kö-

vetkező ülésén történő beszámolási kötelezettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

5. A helyi újság darabonkénti árát a képviselő-testület 200 Ft összegben 

állapítja meg, ezzel együtt szűnjön meg a képviselő-testület tagjai szá-

mára a helyi újság térítésmentesen, juttatásként történő kézbesítése.  

Határidő: 2011. szeptember 1. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester  

  

6. A polgármester – mint az önkormányzat nevében kötelezettségvállalás-

ra jogosult – intézkedjen a strand, valamint a Helytörténeti ház vonat-

kozásában az elektromos áram teljesítménydíjas árszabás alapján törté-

nő igénybevételére vonatkozóan a megkötött szerződések módosítása 

érdekében.  

Határidő: soron kívül, a képviselő-testület munkaterv szerint soron kö-

vetkező ülésén történő beszámolási kötelezettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

7. A polgármester intézkedjen a polgármesteri hivatal elhelyezésére szol-

gáló városháza fűtésének átalakítása iránt, a fűtési költségek csökkenté-

se érdekében, termosztát elhelyezésével és minden fűtőtestre hőfoksza-

bályozó szelep felszerelésével. 

Határidő: legkésőbb a fűtési szezon megkezdéséig 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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8. A polgármester vizsgáltassa felül az ügyeleti autó fogyasztását és intéz-

kedjen, hogy az üzemanyag vételezés üzemanyagkártya használatával 

történjen. 

Határidő: soron kívül, a végrehajtás jelentésére vonatkozóan a képvise-

lő-testület munkaterv szerint soron következő ülése alkalmá-

ból 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

9. A polgármester hivatalirányítói jogkörében készítessen előterjesztést és 

javaslatot a társulás által fenntartott Vak Bottyán Általános Művelődési 

Központ és a Simontornyai Városi Könyvtár összevonására vonatkozó-

an. 

Határidő: a képviselő-testület munkaterv szerint soron következő ülése 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester  

  Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató   

  Vácziné Horváth Anikó könyvtárvezető 

 

10. A polgármester intézkedjen a strand értékesítésre történő meghirdetése 

iránt. 

Határidő: soron kívül, a képviselő-testület munkaterv szerint soron kö-

vetkező ülésén történő jelentési kötelezettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

11. A polgármester intézkedjen a gimnázium épületének értékesítésre törté-

nő meghirdetése iránt.  

Határidő: soron kívül, a képviselő-testület munkaterv szerint soron kö-

vetkező ülésén történő jelentési kötelezettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

12. A polgármester intézkedjen a volt kolostor épületének értékesítésre tör-

ténő meghirdetése érdekében. 

Határidő: soron kívül, a képviselő-testület munkaterv szerint soron kö-

vetkező ülésén történő jelentési kötelezettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

A gazdálkodás biztonságának megteremtése tárgyában hozott határozat vég-

rehajtásáról, eredményéről – az önkormányzat gazdálkodásának szabálysze-

rűségéért felelős – polgármester készítsen összefoglaló jelentést.  
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VIII/2.) napirendi pont 

 

Az önkormányzat által kibocsátott kötvény kondícióinak felülvizsgálata. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság nem javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Ez öt és félszeres kamateme-

lés lenne, amit a város költségvetése nem bír el. Az április 1-jei hatállyal történő visszamenő-

leges emeléssel sem értettek egyet. 

Javasolta a bizottság a fenti tartalommal egy levél megírását az OTP Bank Nyrt. felé. A levél 

tartalmazza azt is, hogy ha a bank ilyen magatartást tanúsít továbbra is, másik pénzintézettel 

fogják felvenni a kapcsolatot szerződéskötés módosítása miatt. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: „CHFLIBOR +0,7 %-os kamatot … 4 %-ra emeli.” Ez mit jelent? 

Nem érti, gondban vannak a devizahitelesek, a bank pedig emelni akar. 

Írjanak levelet a banknak, utána forduljanak a PSZAF-hoz. 

 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: Most mondták meg, hogy + felár is van. 

Fixálhatja az önkormányzat, hogy most jó az árfolyam, ezért 5 évig ezen akarja tartani a köt-

vényt. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A két javaslatot kell egy levélben összedolgozni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

96/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a kötvényki-

bocsátáshoz kapcsolódó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti és az 

Ötv. 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján át nem ruházható jogkörében – el-

utasítja az Országos Takarékpénztár Bank Nyrt. ajánlatát a kötvény kamatá-

nak 2011. április 1-jétől történő 4 % mértékre emelésére vonatkozóan.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletében az Ötv. 9. § (1) bekez-

dése alapján eljáró polgármesterét a hitelintézettel történő tárgyalásokra az-

zal, hogy 

- az önkormányzat szükség esetén keresi más pénzintézettel a pénz- és hi-

telműveletek végeztetésére szerződéskötés lehetőségét,  

- annak jelzésével, hogy az önkormányzat a tárgyalások eredménytelen-

sége esetén PSZAF-hoz fordul. 

 

A bankkal történő tárgyalások eredményéről a polgármester soron kívül tá-

jékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő: soron kívül 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VIII/3.) napirendi pont 

 

Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, és az üzemeltetéssel összefüggő 

bevételekről és kiadásokról. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester (Simoni Gábor távolléte miatt) 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: Ez már az elszámolás? A bizottság kérésének a következménye? 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Igen. 

 

Torma József: Nem érti, miről szól Simoni Gábor ügyvezető levele. Van egy jogszabály, egy 

kormányrendelet, ami tájékoztatási kötelezettséget ír elő évente egy alkalommal, aminek ele-

get kell tennie. Az ügyvezető úr állításával szemben úgy gondolja, hogy a kegyeleti közszol-

gáltatási szerződéses tevékenységet a temetési szolgáltatástól mindig szét tudta választani. 

Nem érdekli a REQIEM BT. tevékenysége, de vannak az ügyvezetőnek kötelezettségei, me-

lyeknek eleget kell tennie. 

Van bevétele, az önkormányzat 18 millió Ft-ot adott a ravatalozó felújításához, ezért az ön-

kormányzatnak érdekei is vannak. Ez nem az ő személyes óhaja, vagy a bizottságé, jogsza-

bály által előírt kötelezettség. 

Van egy szerződés, ami tartalmazza az üzemeltető feladatait, miszerint összegyűjti és elszál-

lítja a hulladékot. 
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Feléje érkezett olyan jelzés panaszként, hogy hihetetlen mennyiségű szemetet szállít el az 

önkormányzat a temetőből. Kinek a feladata ez? Temetésenként 6.000 Ft-ot kell fizetnie a 

szolgáltatást igénybevevőnek. Ez lehet a szemétszállítási díj? Tisztázni kell a feladatköröket. 

A szemetet illegális helyre hordatják el, melynek egy részét eltüzelik a közmunkások. Ezen 

nagyon megdöbbent, nem lehet szemetelni és ilyen módon eltüntetni.  

Nem érti azt sem, a beszedett díj mit tartalmaz, Simoni úr nem részletezte. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Az önkormányzat felé el kell számolnia rendszeresen az 

ügyvezetőnek. Szerződés az önkormányzati temetőre van. Nem tudja a közmunkások melyik 

temetőből szállítják el a szemetet. 

 

Zsolnai István: Tavaly Simoni Gábor úr azt mondta, bizonyos pénzzel az önkormányzat is 

tartozik felé. Milyen arányban oszlik meg ez a tartozás? Ezt a kérdést ilyen szemszögből is 

meg kell nézni. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Ez az anyag számára sem felfogható. Bevételek szerepelnek, közben nem 

történt semmi a temetőben. Az egyik táblázat tartalmazza a kiadásokat (munkabéreket és járu-

lékokat, anyagokat, üzemanyagot). A bevétel csak 399.100 Ft, inkább a kiadásokra helyezi a 

hangsúlyt. 

Van egy dolog, amit nem igazán tud értelmezni: „A kiadások nem tartalmazzák a használt 

gépek arányosított amortizációját, szervizköltségeit, alkatrészek pótlását, a dolgozók munka-

ruha és védőeszköz felhasználását, a baleseti oktatás költségeit!” Valószínűleg ott dolgoztak 

ezek a gépek, bár neki más információi vannak. Körtés István úr, mint könyveléshez értő 

szakember talán meg tudná mondani, pontosan hogyan lehet ezt arányosítani, hány órát dol-

goztak ott, illetve a többit, ami nincs számlával igazolva, nem tudja, hogyan lehet valakinek a 

bevételéből leírni. Hogyan tud elszámolni? Ez számára nagyon furcsa. 

Ha Simoni Gábor úr így áll hozzá, mindenképpen legyen felmérve mikor, mennyit dolgoztak 

ott a közmunkások? Mit vittek el, milyen költségen? Hova szállították a hulladékot? Munka-

órában, üzemanyagban ez mit jelent? 

A környéken lakók elmondása szerint voltak olyan teljesítések, melyeknek nem az önkor-

mányzatot kellett volna terhelnie, és ennek nincs ellentételezése sehol, legalábbis nem látja. 

 

Torma József: Elkülönítetten kellene a vállalkozás költségeit elszámolni. 

Papíron a díjak nem fedezik a költségeket, bár itt azért megjegyezné, nem tudja, mit takarnak 

a számok. Mit tartalmaz pontosan a 12.500 Ft, a hűtő használatáért kérnek 3.500 Ft-ot az első 

két napban, a 6.000 Ft az egyszeri használati díj, ez összesen 9.500 Ft, nem tudja a fennmara-

dó 3.000 Ft micsoda. 

Viszont szerepel egyszeri 6.000 Ft-os szemétszállítási díj, ami véleménye szerint ebben a be-

vételi rendszerben nem lehetne benne. A 3.000 Ft-ot nézve 28 temetés esetén a hiányzó pénz-

összeg is meg van. 
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Hogy melyik temetőről van szó, az egyháziról vagy az önkormányzatiról, ez jogos felvetés. 

De szeretné hozzátenni, hogy az egyszeri 6.000 Ft a temetési szolgáltatáshoz kapcsolódó díj. 

Nem az egyház temet, hanem a vállalkozás, ő szedi be ezt a díjat, tehát az ott jelentkező hul-

ladék is hozzá kapcsolódik.  

Nem érti ezt a táblázatot továbbra sem. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A közmunkaprogram vezetőjének munkanaplójából ki-

gyűjtik a kért adatokat. 

Egyébként az önkormányzati temető már betelt. Sok esetben kell szociális temetést elrendelni, 

amiért az önkormányzat fizet. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Amiről a kiadási oldalon nincs számla, az önkormányzat felé nem számol-

ható el költségként, pl. használt alkatrészek a gépekhez. 

Így, ebben a formában számára nem fogadható el ez az elszámolás. 

 

Körtés István: A vállalkozónak kettős nyilvántartást kell vezetnie, összedolgozni a bevételeit 

és a kiadásait, ennek teljesen el kell különülnie. Nem tudja, ez milyen formában működik a 

BT-nél, ezért nem tud hozzászólni. Hogyan bontja meg a könyvelési díjat, nem tudja. Mennyit 

fizet belőle a saját vállalkozását illetően, nem hiszi, hogy ilyen megbontása lenne. Ebben az 

esetben viszont nem lehet elszámolni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott, a tájékozta-

tót nem fogadja el. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Szeptemberig Simoni Gábor úr egyeztessen a pénzügyi 

osztályvezetővel, addigra elkészül a közmunkások által a temetőben végzett munkáról is a 

kimutatás, és akkor ismét megtárgyalja a témát a képviselő-testület. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - 2 ellenszava-

zattal - a következő határozatot hozta: 

 

97/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el 

a köztemetőt kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján üzemeltető 

REQUIEM Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság ügy-

vezetőjének beszámolóját.  
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A képviselő-testület felkéri a képviselő-testület hivatalát a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 35. § (2) 

bekezdése alapján a képviselő-testület döntései és saját önkormányzati jog-

körében irányító polgármesterét, hogy nyújtson segítséget a REQUIEM 

Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság képviselőjének a 

Betéti Társaságnak a temető üzemeltetéssel összefüggő bevételeit és kiadá-

sait tartalmazó éves elszámolásáról szóló beszámoló - a temetőkről és a te-

metkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti és 

a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. pontja tizenhatodik franciabekez-

dése által megszabott formában történő - elkészítéséhez.  

A beszámoló feleljen meg az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) 

Kormányrendelet előírásainak.  

A temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló be-

számolót a betéti társaság könyvelési adatai lapaján a temetőkről és a temet-

kezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint tárgyalja 

munkaterv szerint soron következő ülésén a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület döntéséről a betéti társaság képviselőjét az Ötv. 9. § (1) 

bekezdése szerinti képviseleti jogosultságát gyakorolva a polgármester tájé-

koztatja.  

 

Határidő: a képviselő-testület munkaterv szerint soron következő ülése 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester  

 

 

VIII/4.) napirendi pont 

 

A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megál-

lapodásának módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

gyalta az előterjesztést, és a benne foglaltak elfogadását javasolta. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 
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98/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) 

bekezdés c) pontja szerinti – és az Ötv. 10. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

át nem ruházható, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt-

működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § 

(1) bekezdés b) pontjában szabályozott – hatáskörében a Simontornyai Köz-

oktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását (a Ttv. 4. § 

(1) bekezdése alapján az Ötv. 15. § (1) bekezdése szerinti minősített több-

séggel hozott határozatával módosítja: 

- Kisszékely Község Önkormányzatának a társuláshoz a Ttv. 4. § (1) be-

kezdés d) pontja szerinti, a 89/2011.(V.30.) számú KT határozatával 

megadott hozzájárulásra, tekintettel, 

- a társulás által fenntartott Vak Bottyán Általános Művelődési Központ-

nak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 

Kotv.) 102. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, a 73/2011.(V.30.) számú 

KT határozattal elfogadott átszervezése, 

- a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényt (a to-

vábbiakban. Kt.) hatályon kívül helyező, az egyes gazdasági és pénz-

ügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. 

évi XC. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezését alapul véve 

- és a Ttv. 8. § (4) bekezdés f) pontja hatályos rendelkezésének  

módosulása miatt.  

 

A képviselő-testület a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társu-

lás Társulási Megállapodását egyéb tekintetben nem módosítja, különös te-

kintettel arra, hogy a társuláshoz csatlakozó Kisszékely Község Önkor-

mányzata Képviselő-testületének csatalakozási szándékát kinyilvánító hatá-

rozatában a Társulási Megállapodás XI. fejezet 1. pontja szerint a Társulási 

Megállapodásban meghatározott feltételeket elfogadta. 

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, úgy is, mint a Simontornyai 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnökét, 

hogy a Társulási Megállapodás szerződéssel történő módosítása érdekében a 

társult önkormányzatokat a Társulási Tanácsban képviselő polgármesterein 

keresztül kérje fel a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A társu-

lásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei – polgármesterük 

előterjesztése szerint - a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó 

javaslatot az elkészített szerződéstervezet alapján - soron kívül tűzzék napi-

rendjükre a szerződéstervezet megvitatását és a Társulási Megállapodás vál-

tozásoknak megfelelő módosítását fogadják el. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 

alapján ellátó polgármesterét (az előterjesztéshez mellékelt) Társulási Meg-

állapodást módosító szerződés és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás megkötésére, a képviselő-testület e tárgyban 

hozott határozata alapján. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a Társulási Megállapodás 

módosításáról szóló szerződés és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodásnak – a társult önkormányzatokat képviselő 

polgármester által történt aláírása és felülbélyegzését követően – a Tolna 

Megyei Kormányhivatalnak, illetőleg a Magyar Államkincstár Tolna Me-

gyei Igazgatóságának történő megküldésére. 

 

Határidő: soron kívül, illetőleg a jogszabályok által megszabott határidők 

megtartásával 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VIII/5.) napirendi pont 

 

Házi gyermekorvosi ellátás feladatvállalási szerződés alapján történő bizto-

sítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

gyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

99/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) 

bekezdése által megállapított – az egészségügyi alapellátás biztosítására vo-

natkozó – kötelezettségének - mint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásá-

nak általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szó-

ló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

egészségügyi közszolgáltatásért felelős - a házi gyermekorvosi ellátás bizto-

sításáról a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000.(II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján, feladatvállalási szerződés alapján gondoskodik.  
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A képviselő-testület az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a to-

vábbiakban: Ebtv.) 152. § (1) bekezdés a) pontja (házi gyermekorvosi ellá-

tás) és e) pontja (iskola-egészségügyi ellátás) szerinti, és a kötelező egész-

ségbiztosítás ellátásairól szóló1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Eb.tv.) 11. § (1)-(2) bekezdésében, és a Hr. 2. § (1), (3) bekezdésében, 4. § 

(1)-(3) bekezdésében részletezett, egészségügyi alapellátás körébe tartozó 

feladatok ellátására a dr. Duongsy Thipphavone által képviselt PAEDI-

MEDICAL Gyermek-egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal köt – a 

határozatnak megfelelő tartalmú és az előterjesztés mellékletét képező szer-

ződés szerinti – feladatvállalási szerződést. A PAEDI-MEDICAL Gyermek-

egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság biztosítja – a Hr. 2. § (3) bekezdé-

sében foglaltak szerint – a házi gyermekorvosi körzet 14. életévét be nem 

töltött személyek számára, valamint felkérésre a 14-18. év közötti szemé-

lyek számára a házi gyermekorvosi ellátást, a Hr. 2. § (2) bekezdése által 

meghatározott rendelési időt alapul véve, a Hr. 4. § (7) bekezdése szerint 

rendelőjében, illetőleg indokolt esetben a beteg otthonában, a az egészség-

ügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet 3. § 

(1) bekezdése által körülírt házi gyermekorvosi körzetben, a 3. § (2) bekez-

dés szerinti székhellyel. 

 

A PAEDI MEDICAL Gyermek-egészségügyi Szolgáltató Betéti társaság az 

ellátás biztosítása során biztosítja a Hr. 6. § (2) és (4) bekezdése szerinti vé-

dőnő és gyermekápoló vagy asszisztens közreműködését, irányítva tevé-

kenységüket. A helyettesítés a Hr. 7. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak sze-

rint történik. A minőségbiztosítás feladata a Hr. 8. § (1) bekezdés alapján a 

feladatot átvállaló Betéti Társaság feladata, a tevékenység szakmai felügye-

letét a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve látja 

el a Hr. 8. § (2) bekezdése alapján.  

 

A tevékenység finanszírozása a PAEDI-MEDICAL Gyermek-egészségügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság és Országos Egészségbiztosítási Pénztár hatás-

körrel rendelkező és illetékes területi szerve között a az egészségügyi szol-

gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 7-19. §-a, és 20. §.-a 

rendelkezései alapján kötött finanszírozási szerződés alapján történik. 

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekez-

dése alapján ellátó polgármesterének a határozatnak megfelelő tartalmú, el-

fogadott feladatvállalási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VIII/6.) napirendi pont 

 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tár-

sulási megállapodásának 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: 

 

100/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna 

Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megálla-

podásának módosítását a következők szerint határozza meg: 

1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a kö-

vetkező rendelkezés lép: 

A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önál-

ló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdé-

se hatályát veszti. 

3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a kö-

vetkező rendelkezés lép: 

A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosí-

tásait megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendel-

kező kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából 

a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 

4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a követ-

kező rendelkezés lép: 

A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatko-

zó szabályokat kell alkalmazni. 

5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján 

meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántar-

tani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tá-

jékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 
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6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendel-

kezés lép: 

A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felü-

gyelő Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás 

szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.  

7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

Szervezeti rendszer: 

1. Társulási Tanács 

2. Társulási Tanács Elnöke,  

3. Operatív Tanács 

4. Felügyelő Bizottság 

 

5.KDV Projekt Iroda 

 

8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő ren-

delkezés lép: 

Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkálta-

tói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi bün-

tetés kiszabása) gyakorlása 

 

9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 

Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kér-

déseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is 

történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javasla-

tot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meg-

hozott döntése szükséges. 

 

10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja he-

lyébe a következő rendelkezés lép: 

a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlá-

sa. 

 

11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egé-

szül ki a következők szerint: 

A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. 

12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezé-

sek lépnek: 
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VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-

sulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda) 

A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását 

a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna 

Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda. 

A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ 

(1) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 

rendelet 9.§ (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és gazdál-

kodó költségvetési szerv.  

A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó felada-

tokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát. 

A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. 

A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt 

Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Irodavezető felett az egyéb munkáltatói 

jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. 

A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló törvény rendelkezései irányadóak. 

A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások 

pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva 

egyidejűleg azok teljesítésére. 

A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, 

értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. 

A Projekt Iroda feladatai: 

- A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: 

 Jogszerű működés folyamatos biztosítása, 

 Értekezletek, ülések megszervezése, 

 A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizott-

ság munkájának segítése, 

 Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők 

elkészítése, határozatok végrehajtása, 

 Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, 

 Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, 

érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, 

 Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdé-

sekkel kapcsolatos döntések előkészítése, 

 A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, 

éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése 

 

- A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: 

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban 

meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása. 

A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabá-

lyozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Sza-

bályzat tartalmazza. 
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13./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, 

vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács 

részére írásban bejelenteni. 

14./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik 

mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizott-

ságba is. 

15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. 
 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VIII/7.) napirendi pont 

 

Az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú 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: 

 

101/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi 

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

tervének 2. számú módosítását a melléklet szerint fogadja el. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2011. július 10. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VIII/8.) napirendi pont 

 

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság az előterjesztésben foglaltak elfogadását javasolta azzal a kikötéssel, hogy a 

SIMOTRADE KFT. előtti átemelőnél meg kell vizsgálni a helyzetet a végleges döntést meg-

előzően. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Az említett területen csapadékcsatorna húzódik, 200 m 

hosszan fel kellene szedni a betont a SIMOTRADE KFT. előtt, azonkívül két csarnok épült 

arra a területre, tehát ki kell kerülni. 

 

Torma József: Arról volt szó, hogy ott egy hidat kell építeni, meg kell nézni, ennek milyen 

költségvonzata lenne. 

 

Zsolnai István: A gravitációs megoldás szóba jöhetne? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A SIMOVILL mögött, vagy a Falcsik-tanya felé kellene 

elvinni a vezetéket. Lenne egy átemelő, és a legrövidebb szakaszon kellene elvezetni a nyom-

vonalat a csatornába. 

A gravitációs megoldáshoz előbb be kellene mérni a befogadó helyén és a küszöbnél a folyás-

fenék szintmagasságát. 

Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, mindkettőre el kell készíttetni, és utána dönteni. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Be kell nyújtani a pályázatot a két lehetőség megvizsgálá-

sával. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

102/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyban ké-

szített előterjesztést. 
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Simontornya Város Önkormányzata támogatási igényt ad be a „Helyi és tér-

ségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” nevű és a DDOP-

5.1.5/B-11 számú pályázati felhívásra. A pályázat műszaki tartalma az aláb-

bi: 

 torkolati átemelő, 

 Simotrade Kft. előtti átemelő, 

 László k. utcai árokburkolás, 

 Széchenyi utcai árok burkolása, 

 Kultúrházi körárok burkolása a belterületi szakaszon. 

 

A projekt becsült költsége 140 mFt, ehhez az 5 %-os önerő 7 mFt, melyet az 

önkormányzat a 2011. évi költségvetése (kötvény) terhére biztosít. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. november 9. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VIII/9.) napirendi pont 

 

090/2 hrsz alatti önkormányzati közút karbantartása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

kell írni a Honvédelmi Minisztériumnak, mivel ezt az utat legnagyobb mértékben a honvédség 

használja, az ő járműveik teszik tönkre az utat. Első körben a közös rendezést javasolták, az út 

helyreállítását. Amennyiben ebbe nem egyeznek bele, az útról ki kell tiltani a honvédségi jár-

műveket súly- és sebességkorlátozó táblák kihelyezésével. A honvédség a lőteret meg tudja 

közelíteni a Lőrinci út felől. 

Javasolták továbbá felvenni a kapcsolatot a kármentesítést végző céggel, hogy visszafelé jövet 

a kőbányából hozzanak pár tonna követ, ezzel tegyék rendbe a szóban forgó útszakaszokat. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Saját tulajdonú útról van szó, amit bármikor lezárhat az 

önkormányzat. 
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Torma József: Javasolta, közöljék egy udvarias levélben a honvédséggel, hogy azt az utat 

nem a szőlősgazdák használják, hanem ők, ezért saját hatáskörben javítsák ki. Amennyiben 

nem teszik meg, javasolja a képviselő-testület az út lezárását. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Nem olyan egyszerű az út lezárása, mivel nem csak a 

honvédség, hanem a rendőrség is odajár lőgyakorlatra. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Egyetért az udvarias levél megírásával, és ha nem lesz 

foganatja, idehozatják a követ a honvédség költségére. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A Laposi téren lakók tudnának mesélni erről a kérdésről. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

103/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

090/2 helyrajzi szám alatti önkormányzati közút karbantartása tárgyában ké-

szített előterjesztést.  

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján ellátó polgármes-

terét, a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti Hadbiztosi Hivatal Infra-

strukturális Igazgatóságával a Simontornya külterületén a 92/2 helyrajzi 

szám alatt bejegyzett önkormányzati közút közös helyreállítására vonatkozó 

tárgyalásokra.  

 

A polgármester ismertesse a tárgyalások során a képviselő-testület azon ál-

láspontját, hogy az önkormányzati közutat főként a Magyar Honvédség 

használja, és a honvédség gépjárművei igénybevétele okozza az önkor-

mányzati közút állagának megromlását. A Honvédelmi Minisztérium fedez-

ze az út karbantartásához, állagának megőrzéséhez szükséges kő zúzalék be-

szerzési és szállítási költségeit. 

 

Határidő: a tárgyalások megkezdésére soron kívül, a képviselő-testület 

munkaterv szerint soron következő ülésén történő beszámolási 

kötelezettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VIII/10.) napirendi pont 

 

Németh Gábor ingatlan vásárlás ügye. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta az előterjesztést, és az „A” variáció elfogadását javasolta. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

104/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Németh Gábor Simontornya, Könyök u. 42. szám alatti lakos ingatlanvásár-

lási kérelmét. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi 

LXV. tv. 80. § (1) bekezdésben kapott jogkörében eljárva eladja a Simon-

tornya, zártkerti 3048 hrsz alatti szántó, erdő, legelő és épület művelési ágú, 

9647 m
2
 területmértékű és 15,31 AK értékű ingatlanát. Vevőnek Németh 

Gábor Simontornya, Könyök u. 42. szám alatti lakost jelöli ki. Az ingatlan 

vételára 356.000 Ft, melyből az előleget, 20.000 Ft-ot a vevő már kifizetett. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VIII/11.) napirendi pont 

 

dr. Mihócs Zsolt ingatlan vásárlás ügye. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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dr. Mihócs Zsolt képviselő bejelentette érintettségét. 

 

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

zottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: A testület korábbi véleménye az volt, hogy szolgálati lakást, rendelőt nem 

értékesít. Azt kell mérlegelni, elég lesz-e egy garázs a szolgálati lakáshoz és a rendelőhöz. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1 ellenszava-

zattal és 1 tartózkodással – a következő határozatot hozta: 

 

105/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján dr. Mihócs 

Zsolt ingatlanvásárlási kérelméről készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzata eladja a Simontornya, Petőfi u. 8-1. 

szám (hrsz:1426/1) alatti ingatlan egy részét (2 db garázst). Az ingatlant tár-

sasházzá kell nyilvánítani, azt követően fel kell értékelni. Ezen költségek 

megelőlegezésére a kérelmezőnek 130.000 Ft-ot kell fizetnie 2011. július 

15-ig. Vevőnek dr. Mihócs Zsolt Simontornya, Petőfi u. 8/A. szám alatti la-

kost jelöli ki. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VIII/12.) napirendi pont 

 

Az óvoda és a napközi otthonos ebédlő zárva tartása. 
 

Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

jesztés elfogadását javasolta, valamint azt, hogy a 2011/2012-es tanévben, 2012. július 1. és 

augusztus 15. közötti óvoda és napközi otthon is tartson zárva.  
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Erről a kérdésről vita alakult ki az ülésen, de úgy gondolja, hogy takarékossági szempontból 

javasolta ezt a bizottság. Feltételül kell szabni az intézményvezetőnek, hogy vizsgálja meg ezt 

a kérdést, és ennek szellemében tegye meg javaslatát, amikor jövőre elkészítik ezt az előter-

jesztést. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István: A gyér látogatottság mit jelent? 

Nem ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatával, mivel nem mindenki tudja megoldani óvo-

dáskorú gyermeke elhelyezését erre az időre. Akik vidékre járnak dolgozni nem biztos, hogy 

úgy vehetik ki a szabadságukat, hogy az pont erre az időszakra essen. 

Az óvodások étkeztetéséről már tavaly is esett szó, meg lehet oldani máshonnan. 

Torma József képviselő javaslatával nem ért egyet, egyébként is jogszabályellenes. 

 

Torma József: Amit a bizottság javasolt csak egy vizsgálat lenne, ami ide fog kerülni a testü-

let elé. 

Azonban nem érti mi a különbség a nyári szüneten lévő gyerekek és a ballagó óvodások kö-

zött. Az ő felügyeletüket is meg kell oldania a szülőknek valahogyan. 

 

Válaszok: 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A gyér látogatottság 3-4 főt jelent. 

Két hetet a szülő meg tud oldani, és a tisztasági meszelés ÁNTSZ követelmény. 

A két hét bezárás reális, a gyerekeket el tudják küldeni nyaralni, és szabadságra is mehetnek a 

szülők. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

évi bezárásának megvizsgálására vonatkozóan 4 igen, 3 nem szavazattal elfogadta. 

 

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

zattal – a következő határozatot hozta: 

 

106/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 

a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 

Vak Bottyán Általános Művelődési Központ (Simontornya Mátyás király 

utca 7. szám alatti) óvoda intézményegység 2011. augusztus 15-26. közötti 

– a konyha és az étkező tisztasági meszelése időtartamára történő – zárva 

tartását.  
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A Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság javaslatára, 

a székhelyönkormányzatot illető irányítási jogkörében utasítja a Vak Boty-

tyán Általános Művelődési Központ igazgatóját, hogy vizsgálja az óvoda és 

a napközi otthonos ebédlő a 2011/2012-es tanévet követő oktatási szünetben 

2012. július 1-jétől 2012. augusztus 15-ig történő teljes zárva tartásának le-

hetőségét.  

 

Határidő: 2011. augusztus 15-16. az óvoda és a napközi otthonos ebédlő 

zárva tartására, a 2011/2012-es tanév végét követő zárva tartásra 

vonatkozó javaslat benyújtására a Közoktatási Törvényben és 

végrehajtási rendeleteiben megszabott határidőknek megfelelően 

Felelős: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

 

VIII/13.) napirendi pont 

 

A Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulása 

társulási megállapodásának módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

jesztésben vázolt módosításokat elfogadásra javasolta. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

107/2011.(VI.27.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) 

bekezdés c) pontja szerinti alapjogával élve – a helyi önkormányzatok társu-

lásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a további-

akban: Ttv.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott és az Ötv. 10. § (1) 

bekezdés e) pontja szerint át nem ruházható hatáskörében – a Tamási Vá-

roskörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulásának Társulási 

Megállapodását – a Ttv. 4. § (1) bekezdése alapján az Ötv. 15. § (1) bekez-

dése szerinti minősített többséggel – a következő feltétellel módosítja: 
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1. Az általános igazgatási költségek (mint általános kiadások) Társulási 

Megállapodás 29. a) pontja szerinti megosztása nem jogszerű és sérti 

Simontornya Város Önkormányzata érdekeit.  

- A társulás által fenntartott Tamási és Környéke Oktatási és Nevelé-

si Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat általános ki-

adásai (kiemelten a központi igazgatási költségek) elszámolásának, 

megosztásának az államháztartás és szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 

249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 8. § (5) bekezdés e) pontja 

alapján a közös fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó költ-

ségvetési szerv számviteli politikája keretében határozandó meg, 

úgy hogy ne sértse a hivatkozott Kormányrendelet 9. § (8) és (11) 

pontja szerinti a lényegességre és a valódiságra vonatkozó számvi-

teli alapelveket. A Tamási Általános Iskola és Gimnázium intéz-

ményegység igazgatója és az óvodai intézményegység vezetője 

személyi jellegű kiadásait (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifi-

zetések és bérjárulékok) a felmerülési helyükön, a Társulási Megál-

lapodás 27. f) pontja szerint számolandó el, intézményegységen-

kénti elkülönítéssel. 

 

2. A társult önkormányzatok – a tényleges kiadások valamint a normatív 

költségvetési támogatások (alap és kiegészítő normatív támogatások) 

közötti különbözetét képező önkormányzati hozzájárulása Társulási 

Megállapodás 29. d) pontja szerinti elszámolása nem jogszabályi ren-

delkezésen alapul és sérti Simontornya Város Önkormányzatának érde-

keit.  

 

- Simontornya Város Önkormányzata az alapfokú művészetoktatást, 

mint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiak-

ban: Kotv.) 86. § (3) bekezdés e) pontja szerinti önként vállalt fel-

adatot a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Lajta László Alapfokú Művé-

szetoktatási Tagintézménynél biztosítja. Simontornya Város Ön-

kormányzata viseli a Lajta László Alapfokú Művészetoktatási Tag-

intézményben tanuló diákok esetében a megállapított maximális 

tandíj és a normatív költségvetési támogatás által le nem fedett, 

alapfokú művészetoktatással kapcsolatos költségeit. 
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- Simontornya Város Önkormányzata az óvodai neveléssel, általános 

iskolai oktatással neveléssel kapcsolatos az Ötv. 8. § (4) bekezdése 

szerinti és a Kotv. 86. § (1)-(2) bekezdésében részletezett kötele-

zettségének – az Ötv. 8. § (2) bekezdése szerint a feladatellátás 

módjának szabad megválasztási jogával élve – a Simontornyai 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Vak 

Bottyán Általános Művelődési Központ (mint kötelező felvételt 

biztosító közoktatási intézmény) útján látja el. Simontornya Város 

Önkormányzata a Kotv. 86. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közép-

iskolai oktatást a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ 

Gimnáziuma intézményegység működtetésével biztosítja. 

 

Tekintve, hogy a Tamási Városkörnyéke Oktatási és Nevelési Intézmény és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a simontornyai lakóhelyű gyermekek és 

tanulók számára nem kötelező felvételt biztosító intézmény nem a Kotv. 66. 

§ (2) bekezdése szerinti kötelező felvételt biztosító iskola, hanem a Kotv. 

13. § (1) bekezdése szerinti szabad iskolaválasztási jog alapján választott 

tanintézmény, Simontornya Város Önkormányzata a nyolc osztályos gimná-

ziumban 5-8. évfolyamon tanulók költségeit nem viseli, az oktatás-nevelés 

költségeihez nem járul hozzá.  

A képviselő-testület a szerződéstervezetet minden más tekintetben elfogad-

ja.  

 

A képviselő-testület – a határozatban foglalt megkötéssel, mint szerződési 

feltétellel - felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdés a Tamási 

Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulása Társulási 

Megállapodásnak a megkötésére.  

 

Határidő: soron kívül, illetőleg a jogszabályi és szerződéses kötelezettsé-

geknek megfelelően 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VIII/14.) napirendi pont 

 

A Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagó-

giai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

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

gyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

108/2011.(VI.27.) 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 

hatáskörében, az Ötv. 15. § (1)-(2) bekezdése szerint minősített többséggel – 

hozott határozatával a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános 

Iskolai Társulása által fenntartott Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát módosít-

ja, a képviselő-testület üléséről készítendő jegyzőkönyv mellékletét képező 

Alapító Okirat módosítása közokirat és a módosításokkal egységes szerke-

zetbe foglalt Alapító Okirat tartalmának megfelelően, a módosításra vonat-

kozó javaslatot elfogadva.  

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az Alapító Okirat módosítása, illetve 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az Áht. 90. § 

(1) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 

292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdése rendelkezésein 

alapul és az Ámr. 10. § (10) bekezdése szerint készült.  

 

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

szerint ellátó polgármesterét az Alapító Okirat módosítása és a módosítá-

sokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat közokiratok aláírására, 

felülbélyegzésére.  

 

Határidő: a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően, illetőleg a jogsza-

bály alapján az Alapító Okiratban foglaltak szerint 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Ezek után Csőszné Kacz Edit polgármester zárt ülést rendelt el. 

 

kmf. 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László 

                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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