SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
71-14/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 28-án,
1400 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: Császár Csilla pénzügyi osztályvezető
Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes (I. np.)
Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök (VII/2. np.)
Tóthné Unghy Ilona az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja, iskolaigazgató
Petrovics Péter Györgyné intézményvezető (VII/5. np.)
Kaveczki László és
Taksonyi Zoltán tervezők (VII/10. np.)
Szokodi József a SIÓVÍZ Kft. ügyvezetője (VII/11. np.)
Nagy Károly műszaki ügyintéző
Orsós István a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Lakosság részéről: 5 fő
Távolmaradt: 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 határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. Javasolta a VII. napirend 2. pontját, „A képviselő-testület
bizottsági elnöki, bizottsági tagsági tisztségeinek újraelosztása” című kérdést levenni napirendről.
A képviselő-testület Csőszné Kacz Edit polgármester módosító javaslatát 7 igen szavazattal
elfogadta.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a napirendet a következők szerint állapította meg:

NAPIREND
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
Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes
II.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.) rendelet IV. módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
III.) A 2011-2014. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv, a 2012. évi ellenőrzési munkaterv.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
IV.) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztató.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
V.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
VI.) A helyi adó rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesítése.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
VII.) E G Y E B E K
1.) Az aljegyző kinevezése. (zárt ülés)
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
2.) Simontornyai Színházi Nyár és Fesztivál 2010. évi rendezvényének elszámolásával kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök
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3.) A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos teendők áttekintése.
Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató
4.) Római Katolikus Egyházközség sírhelyek kialakítása céljára történő ingatlan bérbeadási ügye.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
5.) „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ létszám-előirányzatának módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
6.) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása
közbeszerzési dokumentumainak elfogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
7.) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekthez kapcsolódó és az 1392/2 hrsz alatti átemelőre kötött ingatlanok költségtérítése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
8.) EU Önerő Alap pályázat jogszabályi háttere.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
9.) DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító számú és „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekt építési beruházására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
10.) Tájékoztató a DDOP-5.1.5/B-11 kódszámú és Simontornya bel- és külterület
egyes részeinek belvíz-elvezetési projektje pályázatának és tervezésének állapotáról.
Előadó: Kaveczki László tervező
11.) Vízi közmű társulás létrehozása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
12.) Kiss Ferenc ingatlan vásárlási ügye.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
13.) Böröczk Márta ingatlan vásárlási ügye.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
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14.) Thuróczy László ingatlan vásárlási ügye.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
15.) Vak Bottyán ltp. 14. II/5. szám alatti, 1351/35/A/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakás hasznosításának ismételt megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

I.) napirendi pont

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről,
intézkedésekről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Csőszné Kacz Edit polgármester: Tájékoztatója kiegészítéseként elmondta, a Belügyminisztérium által meghirdetésre került a leghátrányosabb kistérségek számára a 2012. évi Startmunka program. Simontornya 4 témában nyújtott be kérelmet.
- A mezőgazdasági termelés, tárolás és tartósítás projekt keretében 2012. február 1. és december 31. között összesen 15 fő dolgozhat szakaszosan váltva egymást. Az igényelt támogatás a közvetlen költségekre 2.835.519 Ft. Munka- és védőruházat, kis értékű tárgyi
eszközök, szerszámok, egy traktor és tartozékai beszerzésére, valamint dologi kiadásokra
terveztek költségeket. A munkabérekre és járulékaira 5.870.220 Ft a támogatási kérelemben szerepeltetett összeg, összesen 8.705.739 Ft-ot kértek. A támogatás mértéke 100 %.
- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt keretében 2012. február 1. és november 30.
között 16 fő dolgozhat. Az igényelt közvetlen költség 1.398.754 Ft. Ebben az esetben
szerepel egy, az előző projektben megvásárolandó traktorhoz szükséges utánfutó beszerzése. A bérekre és járulékaira 4.120.050 Ft-ot terveztek. Az összes kiadás 5.518.804 Ft, a
támogatás mértéke szintén 100 %.
- A téli közmunka projekt két részletben történik, 2012. január 1-től február 29-ig 6 fő,
2012. október 1-től december 31-ig szintén 6 fő végezne munkát. Betonelemeket gyártanának, a gyártásra kerülő betonlapokat elsősorban a negyedik projektnél, a belvíz elvezetésénél használnák fel. Az igényelt közvetlen költségek összege 847. 000 Ft, a bér és járulékai pedig 2.998.375 Ft. Összesen 3.845.375 Ft a projekt költségvetése 100 %-os támogatás mellett.
- A belvíz elvezetési projekt közvetlen költségeire kért 1.970.961 Ft mellett a bérekre és
járulékaira 6.265.200 Ft a támogatási igény. 2012. március 1. és október 31. között összesen 21 fő dolgozna több váltásban. A program keretében folytatódna a Malom utcában az
árok betonlapokkal történő fedése. Az összes költség 8.236.161 Ft, a támogatás 100 %.
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A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. esetében szó volt a felügyelő bizottság létrehozásáról,
azonban miután a belső ellenőrzési tervben szerepel a kft. munkájának ellenőrzése, nem javasolja a bizottság összeállítását.
Tájékoztatta még a képviselő-testületet, hogy 2011. december 12-én 1600 órai kezdettel a művelődési házban várospolitikai fórum megtartására kerül sor, melyen a szennyvízberuházással
kapcsolatban tájékoztatják majd a lakosságot.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bárdos László címzetes főjegyző: A 147-es határozatról szóló jelentés kissé félreérthetően
került megfogalmazásra, mivel nem az anyag került felterjesztésre a tamási kistérséghez, hanem a javaslat, hogy a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2012. évi vizsgálata is kerüljön
bele a belső ellenőrzési tervbe, ami meg is történt.
A végrehajtott határozatok közül kimaradt a 130-as határozat, amelyben a képviselő-testület, a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft. korábbi ügyvezetőjét a kárelhárítási terv árának megtérítésére kötelezte. A kft. által kiszámlázott összeget és az ÁFÁ-t időközben a tisztségviselő
átutalta a kft. számlájára, ezért kérte a 130-as határozat végrehajtásának elfogadását is.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
Előadó: Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes
Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes: Az őrsön öt esetben rendeltek el nyomozást, két
esetben lopás, egy esetben csalás, rongálás illetve zaklatás miatt.
Az elmúlt időszak alatt két feljelentés történt rágalmazás és könnyű testi sértés ügyében, melyet a Tamási Városi Bírósághoz továbbítottak magánvádas eljárás miatt.
Kérdések, hozzászólások:
Zsolnai István: Az Egressy Béni szobrot ledöntő illető kifizeti a kárt?
Ismét megnyitották az OMNIA Presszót, ez miatt többen is megkeresték a környéken lakók
közül a hangerő miatt. Mi szerepel az engedélyükben? Mi a nyitvatartási rendjük?
Kisszékely törleszti az adósságát a megbeszéltek szerint?
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Kisszékely csak kétszer fizetett eddig, holott több alkalommal is megkereste már Keresztes László polgármester urat, aki a decemberi ÖNHIKI kifizetéséig kért türelmet. Amennyiben akkor sem fizet, a testület elé hozza a kérdést, és élni fognak a kizárás lehetőségével.
Zsolnai István: Nem szabad tovább várni, ugyanis nem fognak ÖNHIKI támogatást kapni.
Fizessenek! Simontornya működési hiteleket vesz fel. Nem hiszi el, hogy Kisszékelynek nincs
havi 100.000 Ft-ja. Azonnali intézkedésre van szükség.
Torma József: És akkor mi lesz, ha Kisszékelyt kizárják? A gyerekek ide fognak járni továbbra is, ami után Simontornya kapja a normatívát. Amennyiben pedig Kisszékely a társuláson kívülre kerül, futhatnak a pénzük után.
dr. Mihócs Zsolt: A polgármester úr aláírta az inkasszó lehetőségét, élni kell vele. Jövőre
állami kézbe kerülnek az iskolák, addig kell élni vele. Visszamenőleg, 200.000 Ft-jával hajtsák be a pénzt.
A kizárástól még nem érkezik meg a hiányzó pénz, inkasszóval viszont elérhetnek valamit.
Szabó Attila: Még egy tárgyalást le kellene folytatni a polgármester úrral.
Zsolnai István: Mikor lehet az inkasszóval kapcsolatban leghamarabb döntést hozni?
Ő nem azt mondta, zárják ki Kisszékely a társulásból, hanem azt, hogy valahogyan szerezzék
meg tőlük a pénzt. Mit tudnak azonnal tenni ez ügyben?
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: A polgármestereknek maguknak kell bevinniük az
általuk aláírt inkasszós papírt a bankjukba.
Torma József: Ismeretei szerint még egy évig nem lesz állami iskola.
Az inkasszóval kapcsolatban már történt megállapodás. Ennek a társulás gyorsan menjen utána.
Csősz László: Örül a várospolitikai fórumnak, melyen a lakosság tájékoztatást kap a szennyvízzel kapcsolatban, bár kissé későinek tartja.
Vigyázni kell azonban, mit nyilatkoznak, mert probléma lehet belőle. Gondol itt pl. arra, hogy
a múlt ülésen polgármester asszony azt mondta, ha nem lesz EU-s önerő, nem valósulhat meg
a beruházás sem. Ennek eredményeként úgy hallotta, felére esett vissza a befizetések száma.
Torma József: Már a testületi ülés előtt hallotta az utcán, hogy nem lesz szennyvízberuházás,
nem tudja honnan eredt. A projektet ugyanis az egész képviselő-testület egyöntetűen támogatta. Nagy szükség is van rá, de azért nem mindenáron. Nem dönthetnek romba mindent miatta,
de teljes erőbedobással azon dolgoznak, hogy a beruházás megvalósuljon, hiszen ez a munkahelyteremtés alapfeltétele.
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Egy lakástűz volt a Malom utcában, és kigyulladt egy személyautó is, két esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. Mivel azonban az autó üres volt, fel kellett tölteni vízzel, kissé késve
érkeztek a helyszínre. Minél hamarabb olyan helyet kell keresni a tűzoltóautónak, ahol feltöltve lehet tárolni.
Csősz László: A múlt ülésen ő javasolta, hogy ha nem nyernek az EU-s Önerő pályázaton,
akkor a kötvényből kell erre fedezetet biztosítani. Akkor néhányan furán néztek rá ezért. Ezt a
beruházást minden áron meg kell valósítani, hiszen ez pont egy olyan projekt, melynek hozadéka lesz. Ugyanis 70 millió Ft-ot fizet ki jelenleg kompenzációként az önkormányzat a Simontornyai Városüzemeltetési Kft-nek a szennyvíztisztításért, ami kb. 15-20 millió Ft évente.
Ez az összeg a beruházás által 4-5 év alatt megtérülne.
Bárdos László címzetes főjegyző: December 12-én lesz a városgyűlés, kérte, mindenki, akit
érint, vegyen részt rajta. Megismerhetik az egész projekt lényegét, és a felmerült kérdésekre is
választ kapnak az érdekeltek, ugyanis azt tapasztalta, rengeteg félreértés kavarog a városban,
nagy a tájékozatlanság.
A beruházás már nem lehet vita tárgya, Simontornya városa mindenképpen meg kívánja valósítani ezt a beruházást abban az esetben is, ha a jövőt illetően semmilyen egyéb pályázatot
nem tudnak megnyerni. Saját erőből, akár a kötvény terhére is, de meg lesz valósítva.
Zsolnai István: December 21-én lesz a „Mindenki Karácsonya”. Arról volt szó, hogy segélyek helyett a Vöröskereszt által adott csomagokat osztja majd szét az Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottság. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
Válaszok:
Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes: Az említett szobrot egy fiatalkorú személy rongálta
meg, a meghallgatás során a szülő azt nyilatkozta, be fog jönni a polgármesteri hivatalba a kár
rendezése céljából. A rendőrség pedig továbbította a feljelentést az ügyészség felé.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Az elkövető és édesanyja is úgy nyilatkozott, kifizetik a
kárt. A szobor helyreállítása már megtörtént, annak költségeiről készült számlát a szülő fogja
megkapni.
Kisszékely polgármesterével tárgyalni fog még egyszer, de szerinte nem lesz eredménye. Meg
kell tenni a szükséges lépéseket ugyanúgy, mint annak idején Pincehely esetében.
Nem hiszi, hogy az általa elmondottak miatt csökkent volna a lakossági befizetések száma.
Úgy hallotta néhányan aláírást gyűjtenek a beruházás ellen. Ő a múlt alkalommal is azt mondta, a város egyetlen lehetősége ez a beruházás.
A karácsonyi csomagosztással kapcsolatban elmondta, hogy néhány hete megkereste a Vöröskereszt vezetősége, vállalja-e az önkormányzat a testvérváros által küldendő adomány fuvarköltségének (360.000 Ft) kifizetését. Akkor azt válaszolta, abban az esetben igen, ha az
adományt teljes egészében a város kapja meg, és oszthatja szét leltározás után. Erre Klemm úr
azt üzente, inkább ő fizeti ki ezt a pénzt, ezért nem lesz csomagosztás.
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Bárdos László címzetes főjegyző: A mai nap folyamán a hivatalba is panasz érkezett az
OMNIA Presszóval kapcsolatban. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy mivel a vendéglátó egység nem kaphatna új működési engedélyt, mivel iskola, orvosi rendelők, Templom van a közelében, az ÁFÉSZ soha nem adta le a működési engedélyt, ha a szórakozóhely bezárt, hanem
átadta az új bérlőnek, hogy kinyithasson. A jelenlegi üzemeltetőt behívatta, és úgy egyeztek
meg, hogy amennyiben ismét bezárásra kerül sor, a működési engedélyt a polgármesteri hivatalban fogja leadni. Megígérte, mindenben együttműködik. Jelenleg egyébként melegkonyhás
egységként üzemeltetik, ezért diszkót is tarthatnak hajnali 6 óráig, mindaddig, amíg ez ügyben
panasz nem érkezik, akkor ugyanis korlátozni fogja a hivatal a nyitvatartási időt.
A zajerősséget be kell méretni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
152/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés
óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről szóló tájékoztató, továbbá a

és a

22/2011.(I.31.) számú
95/2011.(VI.27.) számú
102/2011.(VI.27.) számú
117/2011.(IX.12.) számú
121/2011.(IX.12.) számú
122/2011.(IX.12.) számú
128/2011.(IX.12.) számú
130/2011.(IX.12.) számú
135/2011.(X.24.) számú
137/2011.(X.24.) számú
138/2011.(X.24.) számú
140/2011.(X.24.) számú
142/2011.(X.24.) számú
143/2011.(X.24.) számú
144/2011.(X.24.) számú
147/2011.(X.24.) számú
148/2011.(X.24.) számú
151/2011.(X.24.) számú

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadja.
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II.) napirendi pont

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.) rendelet
IV. módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság javasolta a költségvetés módosítás elfogadását, az iskolával kapcsolatban voltak kérdéseik, melyekre majd az egyebek napirendnél fog kitérni.
Kérdések, hozzászólások:
dr. Mihócs Zsolt: A művelődési házzal kapcsolatban a 6. számú mellékletben a pénzeszközátadásnál plusz 840.000 Ft szerepel, ugyanakkor az előterjesztésben az áll, hogy a költségvetés átcsoportosításokat is tartalmaz, 260.000 Ft-tal emelkedett a művelődési ház támogatása.
Szabó Attila képviselő tiszteletdíjával mi a helyzet?
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: 530.000 Ft dr. Mihócs Zsolt képviselő tiszteletdíjából került átcsoportosításra, 260.000 Ft-ot az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság adott
át különböző rendezvényekre. Szabó Attila képviselő olyan későn mondott le tiszteletdíjáról,
hogy már nem tudták beletenni a módosításba.
Szabó Attila: Véletlenül valóban elkésett a lemondással, mert nem tudta, mi a módja.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – a következő rendeletet alkotta:
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(XII.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a kihirdetése napján postázásra került.)

10

III.) napirendi pont

A 2011-2014. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv, a 2012. évi ellenőrzési munkaterv.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. Miután az ellenőrzési tervben szerepel a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ellenőrzése, nem tartják
szükségesnek a felügyelő bizottság megválasztását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
153/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Simontornya Város Önkormányzatának költségvetési szerveire
vonatkozó 2011-2014. évi stratégiai ellenőrzési tervét az 1. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
2.) Simontornya Város Önkormányzatának költségvetési szerveire
vonatkozó 2012. évi ellenőrzési tervet a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidő: ütemezés szerint, 2012. december 31.
Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző

IV.) napirendi pont

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztató.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Körtés István a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót. Észrevételük az iskolával volt kapcsolatos, arra az
egyebekben fog visszatérni.
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: Az előterjesztés 2. oldalán az éves gazdálkodás értékelésénél 861.820.000 Ft
bevétel és 928.457.000 Ft kiadás szerepel. Miből finanszírozták a különbözetet?
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: A bevétel és kiadás közötti különbözet finanszírozása hitelből történik, itt meg kell említeni a munkabér hitelt is, amit hónap végén vesz fel az
önkormányzat, és a következő hónapban fizet vissza.
Torma József: Ez mit jelent éves vonatkozásban? A 67 millió Ft már az idei produktum?
Nincs valami kintlévősége az önkormányzatnak, ami csökkentené beérkezése esetén ezt az
összeget?
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: Ennél többet nem tudnak kigazdálkodni, a többi a
kifizetetlen számla. A 67 millió Ft az, amit a hitelből finanszíroznak, de az már az idei hiány.
A társulások esetében van kintlévőség, mivel mindig utólag fizetnek. A munkaügyi központtól is minden esetben utólag kapja meg az önkormányzat a közmunkaprogram normatívát. Kb.
30 millió Ft a normatíva, 10 millió Ft körül van a társulások hozzájárulása, a közmunkaprogramnál és a segélyeknél lehet még számítani 10 millió Ft-ra, ez durván 50 millió Ft-ot tesz ki.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
154/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város helyi Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Megállapítja, hogy
1.) Az önkormányzat 2011 évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről
szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 3/2011.(III.4.) költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
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2.) A képviselő- testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Eredeti e.

módosított e.

2011. III. néves telj.

%

Kiadások:
Tartalék:

1.209.194
129.522

1.247.628
68.203

928.457

71

Bevételek:
Kötvény:

1.158.716
180.000

1.189.658
126.173

861.820

65

Határidő: folyamatos
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
Bárdos László címzetes főjegyző

V.) napirendi pont

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.
Torma József az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Információi szerint a
pénzügyi bizottság javaslata az, hogy az energiahatékonysági pályázat ne kerüljön beadásra.
Az oktatási bizottság fontosnak tartja, folytassák továbbra is a pályázat előkészítését, viszont
az iskola bizonytalan helyzete miatt kerüljenek ki belőle az oktatási intézmények. Ha az állam
elviszi azokat, nincs értelme a beruházások elindításának.
Javasolta még a bizottság, hogy a koncepcióban számoljanak még egy régen megoldásra váró
problémával, az urnafal bővítésével. A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. mérje fel, és
készítsen egy kalkulációt a költségvetés összeállítására, hogy 50 urnahely kialakítása milyen
költséggel járna.
Ezekkel a módosításokkal javasolta a bizottság elfogadásra a koncepciót.
Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat.
Egy jelzéssel szeretne élni: a sürgősségi betegellátást biztosító központi orvosi ügyeletnél
évek óta tartó moratóriumot egyre nehezebb betartani. Ha az orvosok ezt nem vállalják, problémák adódhatnak az ügyeletnél. Megoldást kell találni erre a problémára, a finanszírozásra.
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Minden intézményvezetővel tárgyalni kell, ugyanúgy a
települések polgármestereivel is. Meg fognak próbálni mindent, de megszorítások várhatók az
egészségügy területén is.
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: Az óvodákkal mi a helyzet? Maradnak az önkormányzatoknál?
Csőszné Kacz Edit polgármester: Az óvodák maradnak.
Szabó Attila: Tárgyaltak a belügyminiszterrel, aki ugyan kitérő választ adott, de többek között elmondta az átvétel biztosan meg fog történni, a fenntartással kapcsolatos kérdésekre viszont nem tudott válaszolni, az még képlékeny dolog.
Viszont nem javasolja, mert a költségvetés módosításával megoldható, hogy a pályázat ne
készüljön el. Van a hivatalnak pályázatírója, el kell készíteni, hiszen az utolsó pillanatban is
abba lehet hagyni ezt a folyamatot.
Torma József: A pályázat elkészítésével megbíztak egy céget. A munka elkezdődött.
Szabó Attila: Az auditálást minden épületre el kell készíteni. A határidőt nem tudja, hogy
meddig.
Nagy Károly műszaki ügyintéző: 2012. január 1-től minden hivatalnak el kell készítenie.
Szabó Attila: Akkor vegyék vissza ettől a cégtől a megbízást, mivel van a hivatalnak pályázatírója, aki némi segítséggel el tudja készíteni ezt a pályázatot.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Erről már döntött a képviselő-testület. Maradjon benne a
költségvetési koncepcióban, ellenkező esetben nem tudnak pályázni.
Szabó Attila: Ha mégis úgy alakulna, hogy az oktatási intézmények fenntartása az önkormányzatnál marad, akkor ugyanúgy gondot okoz majd az energiára kifizetendő összeg.
Körtés István: Múlt héten kezdték el tárgyalni az önkormányzati törvényt, még semmiféle
konkrét elképzelés nincs.
Hiányzott a táblázat, ami tartalmazza a várható bevételeket, kiadásokat. Ilyen bizonytalan
helyzetben ez iránymutatásnak tökéletes, de mindenképpen finomítani kell rajta februárban
vagy márciusban, amikor a költségvetés elkészül.
Jelenleg 188 millió Ft a veszteség, amit tetőz még a 19,5 millió Ft-os hitel-visszafizetési kötelezettség, tehát 210 millió Ft-ról van szó. Ezzel szemben van 165 millió Ft felhalmozási célra
szolgáló pénzeszköze az önkormányzatnak, és még így is van egy 30-40 milliós rés.
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Ezért lesznek majd kérdései az iskola felé. Többek között, hogy a jövő évi iskolai 40 millió
Ft-os költségcsökkentés elegendő lesz vagy nem? A beruházások kérdésében is állást kell
foglalnia a képviselő-testületnek, egy valamire kell koncentrálni, mert előfordulhat, hogy a
többit el kell hagyni, s el kell dönteni, hogy csak a szennyvízberuházást célozza meg az önkormányzat. Annak van egy saját része, vannak a lakossági befizetések, csak egy kis rész hiányzik, és ehhez jönne az 1.200.000.000 millió Ft-os EU-s támogatás. A szennyvízberuházás
az, mit később semmiképpen nem tud megvalósítani az önkormányzat, ezért erre kellene
összpontosítani.
Az előterjesztett anyag koncepciónak elfogadható, de a költségvetés elfogadása előtt a korábbi gyakorlatnak megfelelően össze kell ülni, több lépcsőben megtárgyalni, finomítani rajta.
Torma József: A kötvény 19,5 millió Ft-tal és 14,5 millió Ft-tal szerepel, a 19,5 tartalmazza a
14,5-öt? Vagy össze kell adni, és 34 millió Ft lesz?
Körtés István: A 188 millió Ft-ban benne van a 14,5 millió Ft-os kamat.
Torma József: A pénzügyi osztályvezető elmondta, úgy kellett terveznie, hogy 2012-ben
minden marad változatlanul. A várható intézkedések, melyek be fognak következni, nem szerepelhetnek még ebben a koncepcióban. Várhatóan rettenetesen nehéz 2012-es év vár az önkormányzatokra.
Javasolta, üljenek le a kötvényt kibocsátóval, és próbáljanak meg halasztást kérni. 34 millió Ft
kötvényből a törlesztés, és nem tudni, az árfolyamok mit hoznak; itt vannak még a nagyberuházások, melyeket el kell végezni, oda fognak jutni, hogy nem tudják működtetni a várost.
Most hullottak az önkormányzat ölébe ezek a beruházási lehetőségek, amikor a külső körülmények ilyen rosszak. Időt kell nyerni a kötvénnyel kapcsolatban, hosszútávon talán az árfolyamok is változnak valamelyest.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Nem tudni, mit hoz az önkormányzati törvény, hogy alakul a 2012-es év (járások kialakítása, oktatási intézmények helyzete). Mindent el kell követni,
amit lehet a város érdekében.
Zsolnai István: Egyetért Torma József képviselő javaslatával, folytassanak puhatolózó tárgyalásokat a bankokkal.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt módosításokat (urnafal, hitel, energiaracionalizálás) 7 igen
szavazattal elfogadta.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
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155/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre
vonatkozó költségvetési koncepciót megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos további feladatokat, a költségvetés összeállításának elveit, követelményeit az
alábbiak szerint határozza meg:
I. Bevételek területén:
1. A bevételek megalapozott számbavétele kiemelt fontosságú, ezért a
költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
2. Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési
munka hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
3. A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni
kell a vállalkozói tőke még erőteljesebb bevonását a fejlesztésekbe.
II. Kiadások területén:
1. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását a rendelkezésre álló
költségvetési források felhasználásával és működési hitel igénybevételével úgy kell biztosítani, hogy a tevékenység ellátása megfeleljen a
jogszabályi előírások követelményeinek és a takarékossági elvárásoknak.
2. A foglalkoztatott közalkalmazottak illetményét, kötelező illetménypótlékát és egyéb jogszabályi rendelkezésen alapuló juttatását, különös tekintettel a jutalmazásokra, valamint a köztisztviselők illetményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, egyéb juttatását kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben, illetve mértékben kell biztosítani. Felül kell vizsgálni a cafetéria rendszerben adható egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások körét, mértékét.
3. Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat, új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a képviselő-testület 2011. évben kötelezettséget vállalt.
4. Felül kell vizsgálni a sportegyesület és társadalmi szervezetek számára
juttatott támogatás összegét.
5. Meg kell teremteni a feltételeket az idetelepülő vállalkozások számára,
törekedni kell új munkahelyek teremtésére, a meglévők megtartására.
6. A kisebbségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatását a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján jelenítse
meg Simontornya Város Önkormányzata költségvetési tervezete.
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7. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (3) bekezdésének megfelelően be kell mutatni a költségvetési rendelettervezetben a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait is, melyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapítottak meg.
8. A költségvetésben a korábbi hitelek visszafizetésének és a kötvénykibocsátással összefüggő törlesztések fedezetét – a fejlesztési kiadásokat
megelőzően biztosítani kell.
9. A költségvetési rendelet-tervezetet a szükséges egyeztetéseket követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben
kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
10. A költségvetési rendelet-tervezethez készüljön el 50 urnahely kialakításának a költségvetése.
11. A költségvetési rendelet-tervezetbe kerüljön beépítésre az energiahatékonysági pályázat.
12. A költségvetési rendelet előkészítéséhez kezdődjenek tárgyalások a
kötvény tulajdonossal fizetési halasztás tárgyában.
Határidő: költségvetési rendelet-tervezet és a kapcsolódó rendelet-tervezetek
tekintetében 2012. február 15.
Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző a költségvetési rendelet-tervezet
és a kapcsolódó javaslatok előkészítésért
Csőszné Kacz Edit polgármester a költségvetési rendelet-tervezet
és a szükséges döntési javaslatok előterjesztéséért

VI.) napirendi pont

A helyi adó rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesítése.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bárdos László címzetes főjegyző: Ismerve a törvény-tervezeteket, melyeket most tárgyal a
parlament, úgy érzi, a megtakarítási területek az önkormányzatok lesznek 2012-ben.
Az adókulcsemeléssel, új adónem bevezetéssel, ebadó kivetésével az önkormányzat gazdasági
helyzetén jelentősen nem tudnak javítani, még annyira sem, hogy az urnafalra szükséges öszszeg összejönne belőle.
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Egyetlen egy lehetőséget lát, a hatékonyság javítását és az eredményesség érvényesítését a
helyi adóztatásnál. Miután adóról van szó, ez nem népszerű feladat, de ha jogosan illetve törvényesen kerül kivetésre az állampolgároknak fizetnie kell. Ezen a területen van még tennivaló, ezért javasolta 2012-ben az építményadó ellenőrzését kiemelt szempontként kezelni.
Amennyiben ezt következetesen végre tudják hajtani a képviselő-testület támogatásával, sokkal jelentősebb eredményt érhetnek el, mintha pl. a kommunális adó mértékét emelnék meg.
Hiába emelnék meg az adókulcsot, ilyen fokú munkanélküliség mellett ez nem lenne célszerű
döntés.
Javasolta, fogadja el a testület, hogy 2012-ben az adórendeletét nem módosítja, helyette ezeket megszorító intézkedéseket határozza meg a polgármesteri hivatal felé. Az eredményről
egy év múlva tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat.
Kiemelték, hogy az építményadó tekintetében történjen meg egy tényleges helyszíni felmérés
a valós adatok feltárására.
Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolta az adóemelést, sem új adónemek bevezetését. Egyetértettek viszont a kintlévőségek szigorú behajtásával.
Az építményadót illetően támogatták a pénzügyi bizottság javaslatát.
Javasolták az előterjesztés elfogadását.
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: Helyben már nem lehet tovább „húzni a nadrágszíjat”. Meg kell nyugtatni a
simontornyai embereket, hogy bármilyen törvényt hoznak a különböző helyi adó plafonoknak
a kitolásáról, megszüntetéséről, Simontornyán semmiféle adóemelésnek, illetve adónem bevezetésnek nincs realitása. Az országos problémákat nem lehet tovább gyűrűztetni. Ez a testület nem fogja az emberek terheit tovább növelni, nincs értelme.
Egyébként Simontornya a helyi adók vonatkozásában mindig elől járt a környező települések
között. Itt sokkal több adónem volt, sokkal nagyobb adótételekkel, melyeket a lakosság folyamatosan fizetett hozzájárulva azzal a település működéséhez.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
156/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülése
tárgyában készült előterjesztést megvitatta és megtárgyalta.
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A jogszabályi előírások maradéktalan betartása, valamint a hatékonyság és eredményesség érdekében a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság
1.) tegyen intézkedéseket a 2012. adóévre vonatkozóan kiemelten az
építményadónál az adóellenőrzés, az adóalany illetve adótárgy
feltárás, továbbá az adóvégrehajtás személyi feltételeinek (kapacitás és szakismeret) javítása érdekében.
2.) Folytasson le egyszerűsített adóellenőrzéseket az iparűzési adóban és az idegenforgalmi adóban az APEH által készített adatállományokkal való egyeztetés alapján fennálló eltérés esetén.
3.) Tegyen eleget a Hatásköri törvény 140. § (2) bekezdés o) pontjában foglaltaknak, és indítsa meg az adóbehajtási eljárást a határidőben nem teljesített adótartozásokra.
4.) Határozza meg az adóigazgatáson dolgozó köztisztviselők teljesítményértékelési rendszerében kitűzött célok, meghatározott elvárások között az adóellenőrzésre és az adóbeszedésre vonatkozó
elvárásokat is.
Határidő: folyamatos, és 2012. november 30.
Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző
Csőszné Kacz Edit polgármester zárt ülést rendelt el.

VII.) napirendi pont

EGYEBEK
VII/2.) napirendi pont

Simontornyai Színházi Nyár és Fesztivál 201. évi rendezvényének elszámolásával kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök: A képviselő-testületnek tudnia kell, hogy a
rendezvény nem 10, hanem 14 millió Ft-ba került. Ezer forintokból összeszedni 3,5 millió Ftot, nem volt kis feladat. Simontornyán ez ügyben egyébként nem hibázott senki.
A pályázat pénzügyi adminisztrációjával kapcsolatban elmondta, hogy az első beadott költségvetés 6.089.000 Ft volt, ÁFÁ-val 7.711.250 Ft. Ekkor telefonáltak Tamásiból, hogy így
nem jó, vonják hozzá a másik összeget is. Ezek után még 3,5 millió Ft-ot kellett kigazdálkodnia, így 13.600.000 Ft lett a végösszeg, mire ismét felhívták Tamásiból, hogy ennek az öszszegnek 14 millió Ft-nak kell lennie.
Ezt nem értette, hiszen hogyan lehetne az 14 millió Ft, amikor a szerződés 13.600.000 Ft-ról
szól. Ő akkor azt mondta nem csal, erre azt válaszolták, abban az esetben nem ér semmit a
rendezvény. Miután ekkor már mindenkivel megkötötték a szerződéseket, csak azt tudta tenni,
hogy megkereste az egyik szerződő felet, készítsen egy 400.000 Ft-os szerződést, de soha
nem fogja kifizetni. Így lett az összeg 14 millió Ft. Ezek után azt a problémát vetették fel,
nem jó, hogy ennyi céggel van szerződése az alapítványnak, csak egy céggel legyen szerződésük. Ekkor már számos szereplővel és produkcióval meg voltak kötve a szerződések. Oravecz
Levente átvállalta ezt a feladatot, neki köszönhető, hogy a pályázat beadásra kerülhetett.
A rendezvény után részletesen elszámoltak, amire kaptak egy levelet, hogy nincs részletes
elszámolás, egy összeget kérnek. Közben kiderült, hogy a tamásiak nem tudták továbbküldeni
az egész csomagot, ezért nem került be a központi helyre, ahol döntöttek róla.
Tamásiból ismét kapott egy telefont, hogy kérjenek másik ajánlatot, azonban Oravecz Levente
csak egy van. A telefonáló azt mondta, nem érdekli, kérjen akkor egy esküvői ruhás cégtől
egy másik ajánlatot. Véleménye szerint azonban ez már csalás.
A képviselő-testület ismerte a bonyolítás menetét, hogy utánjárással, baráti segítséggel került
vissza az önkormányzathoz pénz. Megemlítené viszont, hogy a képviselő-testület sem tavaly,
sem tavalyelőtt egyetlen fillérrel sem támogatta a rendezvényt. Ennek ellenére tavaly elszámolt a pénzzel, holott nem lett volna köteles.
Voltak azonban szponzorok, akik még mindig úgy érezték, hogy érdemes anyagi áldozatot
vállalni a városavató évfordulójára szervezett rendezvényekhez. (Sándor Pál, Árendás Sára,
Enesei Józsefné, Sudár Mátyás, Lack Mária, Kerezsi János, Kerekes Csaba, Mayer Gyula,
Máyer József és felesége, GÁLAKER KFT., Géringer Attila, dr. Gurzóy Kamilla, dr.
Szakmáry András, Tóthné Szegedi Éva) Az ő támogatásukkal és az 1.000 - 1.500 Ft-os jegyekből jött össze a 3,5 millió Ft.
Ezek után egyetlen dolog zavarja borzasztóan, és nagyon rosszul esett számára, az, amikor
Körtés István képviselő mellékesen megjegyezte, hogy hol van a bevétel?
14 millió Ft-ot kitermelni nem volt kis dolog, és az önkormányzat egyetlen fillérrel sem járult
hozzá. Olyan esetek is voltak, amikor a saját pénzéből tett hozzá, ha valakinek szüksége volt
rá, holott ő ennek a rendezvénynek a megszervezéséért egyetlen fillért sem kapott. A kuratórium is mindent megtett azért, hogy ezek a rendezvények tökéletesen zajlódjanak le. Ezért
határozottan visszautasítja Körtés úr rágalmazó megjegyzését.
Az itt ülő képviselők még fiatalok, ezért nem tudhatják, hogy 44 év alatt ezért a településért
önzetlenül, becsülettel, tisztességgel, ellenszolgáltatás nélkül a következőket tette:
20 évig volt a helyi és a Tolna Megyei Tanács tagja, közbenjárására épült: a Petőfi utcai iskola új szárnya, a bölcsőde, az iskolai tanmedence, a strandfürdő, a művelődési ház új épületszárnyának berendezése, a napközi otthon felszerelése (fogyóeszközök).
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Számos köztéri alkotás: Petőfi szobor, Illyés emléktábla, Egressy szobor, Pillich emléktábla,
az Anyaság szobra, a Simontornyai menyegző (Borsos Miklós, Standl Kati, Kelemen Kristóf,
Garányi József) került felállításra közbenjárására, Kelemen és Bazsonyi hagyaték is általa
került Simontornyára, és jelenleg folyamatban Szilárd Klára festő- szobrászművész alkotásainak átvétele.
2009. szeptember 9-ig 161 kiállítást, 2.309 rendezvényt szervezett, melyeken az ország legrangosabb képzőművészei mutatkoztak be, és mindegyiknek 100 feletti látogatója volt. Vezető színészek jöttek sokszor barátságból emlékezni, és emlékeztetni Illyés Gyulára.
Számos rádióműsort és TV felvételt is készítettek.
A 16 év színházi rendezvényei, színvonalasak voltak. Csak a legjobb művészek léptek Simontornyán színpadra. És a csúcs a Zrínyi volt, ennyi szereplővel, ilyen előadás a környéken sem
volt még.
Erre a rendezvényre egyébként a képviselő-testület adott megbízást, mivel az önkormányzat
az ÁFÁ-t nem tudta volna visszaigényelni.
Elmondaná még, hogy sem Tamási, sem Ozora nem kapta meg ezt a pénzt, mivel az állam
kasszája üres, nem tudja kifizetni.
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: Annak idején konzultált a pályázatíróval, ezért ismerte az előzményeket.
Azonban, mivel ez kérdések vetődtek fel a rendezvénnyel kapcsolatban, a képviselőtestületnek foglalkoznia kellett vele. Felróni bárkinek is ezt nem lehet. Nem független szervezetről van szó, az alapítványt az önkormányzat hozta létre.
A LEADER támogatás a településeknek szólt az önkormányzaton keresztül, az pedig, hogy a
rendezvény finanszírozása egy civil szervezet által történt, részletkérdés, ezért is köze van
hozzá az önkormányzatnak. Semmiféle támadásról nem volt szó Endreffyné személye ellen.
Két képviselőt érdekelt, mi történt.
Azért tárgyalja második körben is a képviselő-testület ezt a témát, mert az első előterjesztés
nem volt megfelelő, azokra a felvetésekre, melyekre kíváncsiak voltak, nem adott választ.
Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök: Felkérést kapott csak, nem pedig kérdéseket.
Torma József: Az ülésen konkrét kérdések hangzottak el, és ez az anyag pedig már a konkrétumok irányába enged elmozdulni. Kitűnik belőle, hogy több alkalommal is telefonon érkezett
az utasítás a pályázattal kapcsolatban, azzal a bíróságra nem lehet menni, csak arra lehet hivatkozni, aminek írásos nyoma van.
Hihetetlenül trehány munka folyt a tamási irodában, erről tudtak, még a saját bérükre sem volt
fedezet.
Egy csomó olyan dolog állt össze, aminek Simontornya volt az egyik kárvallottja. Nem tudja
Ozora esetében történt-e lehívás. Tamási esetében az 52 millió Ft lehívása nem történt meg.
Köszönik szépen Endreffyné Takács Mária munkáját, soha nem vitatták tevékenységét, melye
az önkormányzat kézzelfoghatóan (kitüntetés) is kimutatott.
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Körtés István: Miután megszólították, ismertetné a tényeket.
Ez a felvetés azért történt, mert a képviselő-testületi anyagban szerepelt egy 10 millió Ft-os
törlés, hogy vegyék ki a költségvetésből. Amikor tárgyalták az alapítvány kérdését, akkor
láthatták, hogy 10 millió Ft hiánya van. Akkor Endreffyné azt mondta, mindent elkövet, hogy
ez a pénz beérkezzen.
A legutóbbi testületi ülésen is tárgyalták a kérdést, ez a pénz hiányzik, és ekkora összeg mellett úgy elmenni, hogy nem tudják, milyen intézkedések történtek az ügyben, a legutóbbi tájékoztató pedig nem adott választ a kérdéseikre, nem lehet. A mai anyagban Endreffyné leírta a
folyamatot. Azonban nem ezt kérték, azt szerették volna látni hibáztak-e, ha igen, ki?
Az ideterjesztett anyagból megtudhatták, kik vettek részt ebben az egészben. Nem tudja, ki az
a 3-as Kézfogás Nonprofit Kft., azt sem, hogy folyt bele az ügybe. Ténylegesen tett-e valamit?
Még most sem tudja, ki készítette a pályázatot, de valaki hibázott. A 10 milliót egy tollvonással csak úgy, nem lehet törölni, amikor a testületi üléseken, százezreken vitatkoznak. Az alapítvány költségvetéséből illetve mérlegéből sem tűnik el ez az összeg. Az önkormányzatnak is
itt van a 10 millió Ft kölcsön, a mai napig nyilván van tartva, és addig szerepelni is fog, amíg
behajthatatlan követelésként törlésre nem kerül. Ezt azonban anélkül megtenni, hogy az ügy
végére nem járnak, nem lehet.
Különböző összegek szerepelnek, 10 millió Ft, a kölcsön 10,6 millió Ft, a rendezvény bevétele kb. 5 millió Ft. Ezért szerette volna megismerni az elszámolás menetét.
Az anyagban az is szerepel: „az önkormányzatot nem érte semmiféle anyagi hátrány”. Véleménye szerint igenis érte, mert a 10 millió Ft a mai napig nyilván van tartva.
Csősz László: Két hónappal ezelőtt a költségvetés módosításának tárgyalásakor ő vetette fel,
mi a terv ezzel az összeggel, nézzék meg, mi van a számok mögött. Ő is azon a véleményen
van, hogy egy ekkora összeg mellett csak úgy nem lehet elmenni.
Endreffyné Takács Mária munkássága előtt ő is fejet hajt, de ez a 10 millió Ft el fog tűnni,
behajthatatlan követelés lesz. A képviselők feladata az, hogy minden fillért megfogjanak, amit
lehet. Ezért tisztán szerettek volna látni, ebben semmiféle személyes indíttatású szándék nem
volt.
„Az önkormányzatot nem érte semminemű hátrány.” Az önkormányzat erre nem hozott határozatot. Igaz, hogy ez az összeg a Paksi Atomerőmű Zrt. által adott pénzből került finanszírozásra, de az önkormányzat költségvetésében szerepel. Kellett hozzá az atomerőmű jóváhagyó
nyilatkozata, de képviselő-testületi határozat nem volt.
Ez tanulság a jövőre nézve, ha ilyen összegeket kölcsönadnak, még ha az államháztartáson
kívül átvett pénzeszközről is van szó, az Simontornya Város Önkormányzatának a pénze.
Csőszné Kacz Edit polgármester: A képviselő-testület döntött ennek a pályázatnak az ügyében. A LEADER pályázatról tájékoztatták a képviselőket. Három héttel az előadás előtt kaptak információkat, melyek alapján nekiállhattak a szervezésnek. Minden képviselő ismerte a
történéseket.
Csősz László: Nem mondta, hogy erről nem tudtak, azt mondta, nem született róla határozat.
Ha mégis, mutassa be a polgármester asszony.
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Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök: Május 19-én fogadták be a pályázatot, és
július 2-áig nagyon rövid volt a idő a 10 napos rendezvény megszervezésére, ezért kezdték el
két hónappal előbb a munkát, amire felhatalmazást kapott.
Az elszámolással kapcsolatban megemlítené még, hogy augusztus végén megjelent a lakásán
négy fiatalember azzal, hogy jöttek ellenőrizni ezt a rendezvényt. Kérték az összes fotót, ami
arról készült, mivel kötelességük lett volna minden rendezvényen részt venni, és dokumentálni azokat, de nem tették meg, ezért gondolták, megkapják a fényképeket, ő pedig leigazolja,
hogy itt voltak. Sajnos az erről készült jegyzőkönyvet a CD-t tartalmazó fotókkal együtt magukkal vitték.
Mindig, mindent kifizetett, és tavaly, mivel nem volt teljesen rentábilis a rendezvény, 100.000
Ft-ot tett hozzá a saját zsebéből.
Amikor a pályázatot befogadták, leírták, hogy minden előírásnak megfelel, ezért nem érti,
hogy amikor fizetni kellett volna, miben volt más, miért nem felelt már meg. Ennek nyoma
van.
Bíróságra nem szeretne menni, mert azzal kapcsolatban rossz tapasztalatai vannak, ám, ha
valaki képviseli az önkormányzatot, mindent a rendelkezésére bocsát.
Egyébként olyan információi voltak, hogy kaptak vissza egy nagyobb összeget, és meg fogják
kapni a másik felét is, ezért mondta, hogy az önkormányzatot nem érte kár, mert a kapcsolatok révén ez megoldódott.
Zsolnai István: Ozora sem kapta meg a pénzt?
dr. Mihócs Zsolt: Amikor az MVH-nak írtak, arra hoztak egy végzést. Szerepelt benne határidő, meddig lehet megtámadni? Az ügyvéd, akit megkerestek mit mondott? Lenne esély a
bíróságon?
Szabó Attila: A 3-a Kézfogás Nonprofit Kft-nek az volt a dolga, hogy helyi akciócsoportot
alakított, aki a pályázatokat átvette, minimális módon értékelte azokat, majd az MVH-hoz
továbbította.
Van egy támogatói határozat, melyben közölték, hogy a pályázat nyert. Utána következett egy
elszámolási időszak, akkor jött elő a probléma. Tehát nem a pályázatot utasították el alapból,
hanem az elszámolásnak nem adtak helyt teljes mértékben. Itt volt egy fellebbezési lehetőség,
s ha annak nem adnak helyt, akkor lehet a továbbiakban bírósági útra vinni az ügyet. Elszámolási problémák voltak.
Torma József: Az összegek összevonásáról, hogy a különböző tételeket összevonatták, van-e
valamiféle írásos dokumentum?
Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök: Igen.
Torma József: A dokumentációk átvizsgálásával meg kellene bízni egy jogászt, vizsgálja
meg, van-e lehetőség azok alapján jogorvoslatra. Döntse el a képviselő-testület fussanak-e
még néhány kört ez ügyben. Egyébként neki is vannak negatív tapasztalatai pályázat ügyben,
gondol itt a vis maior pályázatokra.
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Körtés István: Arról van szó, hogy nem jött meg a pénz. Találnak felelőst, vagy sem.
2009-ben a testület hozott egy határozatot, melyben a 3-as Kézfogás Kft-t bízták meg, ezért
vele szemben lehet pénzügyi követelést indítani, mivel az önkormányzatnak kára keletkezett.
Hogy lesz-e belőle valami vagy sem, az már más kérdés. Ezek után pedig már jogosultak
lesznek rá, hogy a 10 millió Ft-ot a bírósági döntés alapján leírják, mint behajthatatlan követelést. Az a lényeg, hogy a pénzt meg tudják szerezni vagy nem.
Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök: Az a tamási cég, amelyik ezt intézte, már
megszűnt.
Bárdos László címzetes főjegyző: Számára azért érthetetlen ez az egész, mert egyértelműen
szerepel, hogy erre a rendezvényre kizárólagos jogosítvánnyal csak Moravecz Levente rendelkezik, a közbeszerzésnek semmiféle értelme nem volt. Mi értelme van annak, hogy egy
esküvői ruhakölcsönzőtől kérjenek ajánlatot csak azért, hogy legyen két ajánlat.
Amikor megérkezett az értesítés a pályázat befogadásáról, senki nem gondolt arra, hogy a
közbeszerzésre vonatkozóan később nem fizetik ki a támogatást.
A 10 millió Ft-ot a város-rehabilitációhoz kapta az önkormányzat, és amikor kiderült, hogy a
pályázati pénzt nem fizetik ki, polgármester asszony engedélyt kért, s kapott, hogy ezt az öszszeget erre fordítsák. Ha bíróságra mennek, és nyernek, akkor ezt a 10 millió Ft-ot illik viszszaadni annak, aki kölcsönadta. Ezért semmiféle anyagi kár nem érte az önkormányzatot.
Egyébként az ügyvéd is azt tanácsolta, ne menjenek bíróságra ez ügyben, mivel nincs értelme.
Válaszok:
Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök: Ozora kapott valamekkora összeget, de
mindet ők sem kapták meg. Ozora egyébként hitelt vett fel erre a célra.
Dr. Mihócs Zsolt által feltett kérdésre a válasza, hogy lehetett fellebbezni, de kategorikusan az
szerepelt benne, hogy „nem fogadják el”. Az ügyvéd szakmai segítséget adott.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igen szavazattal,
1 tartózkodással tudomásul vette.

VII/3.) napirendi pont

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos
teendők áttekintése.
Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Az intézmény alulfinanszírozottsága a következőképpen alakult: 2008-ban 5.500.000 Ft-tal, 2009-ben 12.600.000 Ft-tal, 2010-ben pedig több mint
40 millió Ft-tal voltak alulfinanszírozottak. A 27 millió Ft szállítói tartozás a 40 millióban
szerepel.
Torma József az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Heves vita után a
bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót azzal a kiegészítéssel, a képviselő-testület adja át
a szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközöket és anyagokat a Simontornyai Szakképzési
Nonprofit Kft-nek, valamint mielőbb módosítsa a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ alapító okiratát.
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság kimondottan az iskola anyagát nem tárgyalta, de a költségvetésén keresztül érintették
ezt a kérdést. Felvetették, hogy a 2011. évi költségvetésnél 600 millió Ft volt a költségvetés, a
IV. számú módosításnál 623 millió Ft, a harmadik negyedévi teljesítésnél pedig 627 millió Ft,
erre időközben megkapták a magyarázatot.
Ugyancsak kérdésként vetődött fel a nappali gimnázium dologi kiadásainál, hogy az éves előirányzat 4.500.000 Ft, a harmadik negyedévi teljesítésnél pedig 4.200.000 Ft; az óvodai dologi kiadások Simontornyán 1.300.000 Ft, a tényleges teljesítés 3.600.000 Ft, Pincehelyen
3.100.000 Ft, harmadik negyedévi teljesítés 4.500.000 Ft; a sportlétesítmény az éves terv
2.800.000 Ft volt, a háromnegyedévi teljesítés 4.700.000 Ft; a szakiskolával kapcsolatban
észrevételezték, hogy 32 millió Ft volt az éves terv, a harmadik negyedéves teljesítés 16 millió Ft. Ezekre azt a választ kapták, önámítás, hogy teljesíthetők. Ha ezeket a költségeket nem
kezelik kellő komolysággal, természetes, hogy elszaladnak.
Az alulfinanszírozást nem tudja elfogadni, mert meghatározzák az éves költségvetést, és az
annyi, ahhoz tartaniuk kell magukat.
Kérdések, hozzászólások:
Csősz László: Szerinte az átadásról nem volt szó.
Körtés István: Ha a szakmunkásképzésnek vége, akkor a költségvetés 16 millió Ft-ra kell
módosítani, mert ennyi az éves felhasználás, de ebben az esetben már a bevételek sem jönnek.
Azonban az ott dolgozók egy részét továbbfoglalkoztatják, hogy lesz akkor ebből az intézménynek megtakarítása?
Amennyiben az emberek másik területre kerülnek, ott költségnövekedés következik be. Van
egy 16 millió Ft-os költségcsökkenés és egy 8 millió Ft-os állami támogatás csökkenés, a kettő különbsége 8 millió Ft-os megtakarítást eredményez.
Nem tudja, hova kerülnek át az emberek, hol lesz a létszám miatt növekmény, melyik területen? Hogyan tudják majd megindokolni a költségvetési növekményt?
Az egész intézmény megtakarítása 3 millió Ft, és mint említette csak a szakmunkásképzés
területén 8 millió Ft ez az összeg. Akkor a többi ágazatnál növekménynek kell lennie.
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Torma József: A képviselő-testület 13 fős csökkentést írt elő az intézmény számára. Négy
hónap volt rá az idei költségvetésből. A jövő évi költségvetési számokat nézve látható, hogy
az intézmény közel 40 millió Ft-ot tud megspórolni. Azt azonban nem tudják, hogy ebből az
összegből mennyi Simontornyáé illetve a többi településé.
A betervezett számok maximálisan jönnek elő, 3-4 millió Ft-ról beszélnek, ennyi megtakarítás
lesz.
A tényszámokat nézve számára meglepetés, hogy úgy látszik, az iskola egész jól jön ki ebből
az egészből. A kifizetetlen számlaállomány összege jelentősen csökkent. Megnyugtató számára, hogy költségvetési szempontból valami jó úton halad az iskola területén.
A szakmunkásképzés nem a legrosszabbul finanszírozott oktatási ág volt, de annak feláldozását felvállalta a képviselő-testület. A döntésnek lassacskán jön be a költségvetési hozadéka is.
Felvetődött a bizottsági ülésen, hogy végre, amikor sikerül valamit rendbe rakni, addigra elviszik az önkormányzattól.
Csősz László: A bizottsági ülésen is komoly viták voltak ebben a kérdésben. Ezért utánaszámolt kicsit, és úgy gondolja, hogy az iskola költségvetésénél három tételt kell figyelembe
venni. Nem csak azzal kell foglalkozni ez alatt a három hónap alatt, mennyit takarítanak meg,
hanem figyelembe kell venni az idei költségvetést, a jövő évi koncepciót és a tényleges megtakarítást. Az igazgató asszony is leírja, hogy az iskolánál nem megtakarítás, hanem 40 millió
Ft költségcsökkenés lesz mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. 560 millió Ft van beállítva a
koncepcióba az iskola jövő évi költségvetéséből. Ha az igazgatónő adataiból összead három
tételt, az nagyságrenddel nagyobb a kiadási oldalon.
Az anyagban szerepel, hogy a 13 fős leépített létszámmal a jövő évben nem kell számolni. Ha
ennek a 13 embernek összeadják a bérét, hozzáadják a járulékokat, az étkezési támogatást,
22.670.000 Ft-ra jön ki. A szakmunkásképzés január 1-től nincs, és eddig az önkormányzatnak 32 millió Ft-jába került, a gimnáziumi épületnél 5 millió Ft-ot takarítanak meg, ez összesen 60 millió Ft. Nem vette figyelembe, hogy bejárt Tolnanémediről a felső tagozat, a nappali
tagozatos gimnáziumi képzést, ezért 60 millió Ft-ot kell a kiadási oldalon minimum csökkenteni.
Torma József: Az igazgatónő számaival számolva a 13 ember bére 22.765.000 Ft, ennyivel
lesz kevesebb 2012-ben a költségoldal, a bevételi oldal pedig 24 millió Ft-tal, ami a szakmunkásképzésből jött. A logika is azt mutatja, ha kisebb intézményt működtetnek, ahol volt egy
ágazat, ami veszteséget termelt, annak nyereségben jelentkeznie kell. Ezek a számok ezt mutatják, s a jövőben is ez a tendencia kell, hogy kiteljesedjen. Nem tudja, Csősz László mire
akar kilyukadni.
Csősz László: Arra akar kilyukadni, hogy ha jövőre nincs szakmunkásképzés, 32 millió Ft-tal
kapásból csökkenteni kell a költségvetését az intézménynek, a bevételi oldalát 23 millió Fttal, a kiadási oldalát pedig 32 millió Ft-tal, mivel az önkormányzat még mindig tesz hozzá
pluszokat. Ez száz százalék, hogy így van.
13 fővel csökkent az iskola létszáma, annak megint a kiadási oldalon kellene jelentkeznie
22.670.000 Ft-tal.
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Torma József: Abban igaza van Csősz Lászlónak, hogy a 32 millió Ft-tal a kiadási oldalt
csökkenteni kell, 24 millióval pedig a bevételi oldalt. Azt viszont honnan tudja, a 32 millió Ft
mit tartalmaz, mi van benne?
Csőszné Kacz Edit polgármester: Az iskola 3,5 millió Ft-ot takarított meg a kiadottal szemben. Jövőre a megtakarítás 8 millió Ft lesz a szakképzés kiesése miatt.
Válaszok:
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Szó volt az eszközök átadásáról, az előterjesztésben is
szerepelt, a bizottság pedig elfogadta.
Az alapító okirat módosítása azért szükséges, mert kompetenciamérés lesz tavasszal, amikor
telephelyeket kell lejelenteniük, de megszűnt a kertészet, a Gyár utcai épület, a szakiskola, az
5. és 6. osztály oktatása nem a Hunyadi utcai iskolában történik. A 4., 6. 8. és 10. osztályokban történik a kompetenciamérés, és neki a telephelyekre vonatkozóan jelentést kell készítenie. Ezeket a változásokat kell az alapító okiratban rögzíteni.
Való igaz, ha van egy költségvetés, ahhoz kell tartaniuk magukat, viszont, ha nem kapják meg
a költségvetésben meghatározott összeget, nem tudnak mit tenni. Hogy 40 millió Ft-tal alul
voltak finanszírozva, azt jelentette, a költségvetésben meghatározott összegnél 40 millió Ft-tal
kevesebbet kaptak, amiből 27 millió Ft a kifizetetlen számlák összege, mivel Pincehely nem
tudott fizetni, és a simontornyai önkormányzat sem. Ez a 40 millió Ft az az összeg, amit az
iskola nem kapott meg annak ellenére, hogy a költségvetésben benne volt.
Az „önámításra” visszatérve: nem a teljesítés az önámítás, hanem az, ha van egy költségvetés,
ami megalapozott, és abból elvesz a képviselő-testület 25 millió Ft-ot, azt csak a dologi kiadásokból lehet elvenni, ugyanis a törvényileg garantált bért és járulékot ki kell fizetni.
Összességében az intézményből 13 fő leépítésére került sor, de nem mindegyik személy volt a
szakiskolai szakfeladaton volt nyilvántartva. Minden szakfeladathoz hozzá kell rendelni bizonyos számú embert, amennyit a törvény meghatároz.
Akik átkerültek a szakiskolai szakfeladatról az általános iskolai illetve gimnáziumi szakfeladatra, azoknak ezekben az intézményekben is vannak órái.
Ha Csősz László tovább fejtegeti ezt a gondolatmenetet, az jön ki a végén, hogy jövőre az
iskolának már egy fillér sem kell. A 32 millió Ft úgy tevődött össze, hogy van állami normatívás bevétele is. A 8 millió Ft ráfizetés, csak erről volt szó a szakiskolánál, ennyit takarít meg
rajta az önkormányzat.
A négy területen (szakiskola, óvoda, gimnáziumi épület, intenzív gimnázium) tudnak 23 millió Ft-ot megtakarítani és ez egész évre vonatkozik. A képviselő-testület pedig 16 millió Ft-ot
akar csak a szakiskola révén négy hónap alatt.
Pontról-pontra leírt mindent nagyon részletesen. A képviselők menjenek el az iskolába, ellenőrizzenek mindent, és ha találnak 16 millió Ft-ot, leborul előttük.
Öt és fél ember átkerült az általános iskolai és gimnáziumi szakfeladatra, mivel olyan képzettségük van. Azonban 13 fő leépítésre került, közülük volt olyan, aki a szakiskolai szakfeladaton volt, és volt olyan, aki az általános iskolai és a gimnáziumi szakfeladaton.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát
szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök átadására, alapító okirat módosítására vonatkozóan 7 igen szavazattal elfogadta.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal - a következő határozatot hozta:
158/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdéséből eredő – és a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása II. fejezet 1.) f) pontjában szabályozott – fenntartói irányítói jogkörében áttekintette a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: Vak Bottyán ÁMK) átszervezésének végrehajtásából adódó feladatokat.
A képviselő-testület a Vak Bottyán ÁMK igazgatójának a Vak Bottyán
ÁMK átszervezése folytán kialakult megtakarítás, létszámkeret, tantárgyfelosztás és teendők körében benyújtott beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ügyrendi
Bizottsága módosító javaslatát elfogadva
a) tulajdonosi hozzájárulását adja a közoktatási intézmény igazgatója beszámolójához 4.ab. számú mellékletként csatolt „Megállapodás valamint eszközök rendelkezésre állását biztosító és bizonyító ideiglenes
szállítói jegyzék” alapján
1. a Vak Bottyán ÁMK. elidegenítse a felsorolt eszközöket 1.925.000
Ft értékben,
2. illetőleg az 5 éven belül szerzett 2.102.060 Ft értékű eszközöket az
5. év forduló dátumáig térítésmentesen a Simontornyai Szakképzési
Nonprofit Kft. használatába adja, úgy hogy az eszközök tulajdonjoga igény esetén 826.100 Ft irányáron megszerezhető,
3. a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. tanulóifjúsága a Vak
Bottyán ÁMK iskolai könyvtárát tanári felügyelet biztosítása mellett heti 2 órában térítésmentesen használhatja 2015. december 31ig,
4. a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. tanulói az OPEL
VIVARO kisbuszt heti 1 alkalommal önköltségi áron használhatják
2012. december 31-ig,
5. A Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. tanulói a videokamerát
heti 1 alkalommal térítésmentesen használhatják 2012. december
31-ig,
6. a megvásárolt eladási árát a Simontornyai Szakképzési Nonprofit
Kft. havi 160.420 Ft egyenlő részletekben 2012.01.01. és
2012.12.31. között törleszti, havonta a hónap 15. napjáig,
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7. a térítésmentesen használatba adott eszközök árát a Simontornyai
Szakképzési Nonprofit Kft. a fordulónap után vagy azonnal fizeti,
vagy azokat a Vak Bottyán ÁKM részére azonnal visszaadja,
8. a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. képviselője tudomásul
veszi, hogy a térítésmentesen használatba adott eszközök felett a
használatba adással nem szerez tulajdonjogot,
9. a Vak Bottyán ÁMK térítésmentesen átad 829 db (jegyzékben tételesen felsorolt) ingyenes (kikölcsönözhető) tartós szakiskolai tankönyvet,
10. 50 %-os áron szerez használati jogot, tanóránként 1.500 Ft fejében
2015. december 31. napjáig, rongálás esetén 100 %-os kártérítés
mellett,
11. a Vak Bottyán ÁKM és a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft.
óraegyeztetést végez a közismereti tantárgyak, illetőleg a testnevelésórák elrendezése érdekében,
12. A Vak Bottyán ÁMK a nem szoros elszámolású szakiskolai nyomtatványokat beszerzési áron adja át,
13. a szakiskolai adminisztrációs tudnivalókról, jelentési kötelezettségekről a Vak Bottyán ÁMK tájékoztatást ad,
14. az átadó Vak Bottyán ÁMK a szakiskolára vonatkozó postát, email üzeneteket továbbítja,
15. a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. kezdeményezi 2011.
szeptember 1-jétől a közüzemi számlák (víz, villany) átírását, a fogyasztói változás bejelentésével,
16. a megállapodás 2015. december 31-ig érvényes, illetőleg a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. időközbeni megszűnéséig.
a képviselő-testület – a kompetenciamérés eredményességének biztosítása érdekében – kezdeményezi a Vak Bottyán ÁMK Alapító Okiratának módosítását a telephelyek tekintetében.

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján ellátó és az önkormányzat nevében az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 72. § (6) bekezdése alapján kötelezettségvállalásra jogosult polgármesterét a határozatnak megfelelő tartalmú – és
az előterjesztés mellékletét képező – megállapodás megkötésére.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, úgy is mint a Simontornyai
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnökét az
Alapítói Okirat módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a megállapodás megkötésére 2011. november 29., illetőleg szükség szerint
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
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VII/4.) napirendi pont

Római Katolikus Egyházközség sírhelyek kialakítása céljára történő ingatlan bérbeadási ügye.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Torma József az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és elfogadásra javasolta. Egyben javasolták a képviselőtestületnek, hogy tisztázza a kegyeleti közszolgálati szerződés hatályát, és ennek tudatában
határozza meg a költségviselés rendjét. Van egy érvényben lévő közszolgálati szerződés,
melynek értelmében az önkormányzati temetőből történő hulladékszállítás a szolgáltatást végző vállalkozás feladata. Jogilag azt kellene tisztázni, hogy az önkormányzati temető részévé
váló rész a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozik-e. Ha igen, ezt a feladatot
a szolgáltatónak kell ellátnia.
Kérdések, hozzászólások:
Zsolnai István: Az egész területről az önkormányzat szállítja el a szemetet, vagy csak erről a
területről?
Torma József: A temetőben nincs megbontva a szemétgyűjtés. Ezt a munkát eddig is az önkormányzat végezte el, megoldás még nem született rá. Azért tárgyalták két körben ezt a témát, hogy megoldják a szemét elhordását.
Válaszok:
Csőszné Kacz Edit polgármester: Az önkormányzat szállítja el a szemetet az önkormányzati
és katolikus egyházközségi területről egyaránt.
A határozati javaslatban szerepel a területbérlet és a hulladék elszállíttatása is.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
159/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Római Katolikus Egyházközség sírhelyek kialakítása céljából történő ingatlan bérbeadási ügyét Simontornya Város Önkormányzata részére.
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I. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Római Katolikus Egyházközségtől Simontornya Város Önkormányzata
részére 99 évre bérletként felajánlott kb. 3660 m² területet, a 780 m² sírhelyekkel beépített részével együtt. A meglévő sírhelyek megváltása az
önkormányzat bevételét képezi. Ennek fejében rendszeresen elvégzi a
temető területén keletkezett hulladék elszállíttatását.
II. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Római Katolikus Egyházközségtől Simontornya Város Önkormányzata
részére 99 évre bérletként felajánlott kb. 2880 m² beépítetlen területet,
cserébe rendszeresen elvégzi a temető területén keletkezett hulladék elszállíttatását.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével, a szükséges munkálatok elvégeztetésével, valamint e döntés közlésével.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/5.) napirendi pont

„ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ létszám-előirányzatának módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: „A házi szociális gondozási szakfeladaton 1,5 fő gondozási létszámmal növelve 7,5 fő gondozói létszámot.” Ez mit jelent?
Ha az önfenntartó képessége ennek a szolgálati ágnak működik, rendben van, ha változik a
helyzet, ismét a testület elé kell hozni a kérdést.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Egy dolgot tudnia kell az intézményvezetőnek, a létszámnövelés után nem jöhet az önkormányzathoz olyan kéréssel, hogy emeljék meg ez miatt a
költségvetését.
A három hónapos próbaidőt az állás betöltésétől kezdődően ki kell kötni.
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Csősz László: Negyedév vagy félév múlva az intézményvezető asszony számoljon be róla,
hogyan alakult ez a dolog.
Válaszok:
Petrovics Péter Györgyné intézményvezető: A fél fő véletlenül került bele az előterjesztésbe, 1 főt szeretne még Simontornyán a házi gondozó szolgálathoz, mivel jelenleg csak 1 fő
dolgozik ezen a területen, és egy személy csak 9 gondozottat láthat el. Ha megkapná az 1 főt,
akkor 18 gondozottat láthatnának el.
Ez az 1 fő nem jelent semmiféle plusz költséget az önkormányzat számára.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
160/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ költségvetési létszámelőirányzatának (létszámkeretének) 27,5 fő gondozói létszámra történő emelésére vonatkozó javaslatot az intézmény székhelye szerint önkormányzat
hatásköreit a Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 5. pontja tizennegyedik franciabekezdés c) 10. alpontja alapján gyakorló
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete – utalással az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1) bekezdés e)
pontjára – elfogadja a szociális intézmény működési engedélyének módosítása érdekében.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdése szerinti hivatalirányítói
jogkörében a Simontornya Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 3/2011.(III.4.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor
a közös fenntartású „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ költségvetési létszám-előirányzatát (létszámkeretét)
- a házi szociális gondozás szakfeladaton 1,5 fő gondozási létszámmal
növelve 7,5 fő gondozói létszámmal,
- az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ összesített költségvetési
létszámkeretét 1,5 fő gondozói létszámmal növelve 27,5 fő gondozói
létszámmal
terjessze a képviselő-testület elé.
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A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése
alapján ellátó polgármesterét a közös fenntartású „ŐSZIKÉK” Szociális
Szolgáltató Központ működési engedélye módosítása érdekében a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: a működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására vonatkozóan 2011. november 30-ig és szükség szerint
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/6.) napirendi pont

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása közbeszerzési dokumentumainak elfogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
dr. Mihócs Zsolt: Kérte, Nagy Károly foglalja össze néhány mondatban, hogy a képviselőtestületnek, mint laikusoknak, mi a dolga ez esetben.
Körtés István: Két üléssel ezelőtt arról volt szó, hogy a szerződéseket „feltételesen” kötik
meg. Most nem ezt látja.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Mi van akkor, ha nem fizetik ki a támogatást?
Nagy Károly műszaki ügyintéző: A testület a bírálati szempontokon és a súlyszámokon módosíthat.
Feltételes szerződéssel nem fognak munkát végezni, úgy nem lehet dolgozni. Azonban még
senkivel nem kötöttek szerződést.
Egy esetben történhet meg, hogy nem fizetnek, mégpedig, ha lezárják a projektet.
Több 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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161/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt mérnök és műszaki ellenőri feladatok állátása közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt közbeszerzési dokumentumokat változtatás nélkül elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/7.) napirendi pont

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekthez kapcsolódó és az 1392/2 hrsz
alatti átemelőre kötött ingatlanok költségtérítése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:
162/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekthez kapcsolódó és az 1392/2
hrsz alatti átemelőre kötött ingatlanok költségtérítéséről készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1392/2 hrsz
alatti átemelőre kötött ingatlanok költségtérítését 63.000 Ft-ban állapítja
meg ingatlanonként.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/8.) napirendi pont

EU Önerő Alap pályázat jogszabályi háttere.
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:
163/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
EU Önerő Alap pályázat jogszabályi hátteréről készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EU Önerő
Alap támogatására az igényt az ivóvízminőség-javító projekt esetében 2011.
december 29-ig vagy az önkormányzat, vagy a társulás adja be.
A másik két projekt esetében a támogatási igény csak 2012-ben adható be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. december 29.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/9.) napirendi pont

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító számú és „Simon-tornya 1270-73”
Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekt építési beruházására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Kérdések, hozzászólások:
Csősz László: Kapcsolva van ehhez a közbeszerzéshez valamilyen terv? Azért kérdezi, mert
ember legyen a talpán, aki ebből meg tudja állapítani a projekt műszaki tartalmát.
Torma József: A közút a Paksi Közút? Az érdekérvényesítés mit jelent?
A Beszédes utcai iskolától a Sió hídig lesz egy felmart, majd újraaszfaltozott útja Simontornyának. A közút része ez a főutcai szakasz.
Nagy Károly műszaki ügyintéző: Engedélyes terv van, a kiviteli terveket a kivitelezőnek
kell elkészítenie. Az engedélyek is megvannak. Ennek még egy kiegészítő dokumentuma is
van, ami bővebben írja körül a műszaki tartalmat, magának az engedélyes tervnek a műszaki
leírását szokták mellé csatolni.
Azt akarták, hogy a beruházásból vegyék ki az utat, és kifejezetten csak arra folytassanak le
egy másik eljárást.
A pályázatot a közút és az önkormányzat közösen írja ki.
A kiírók nem lehetnek vállalkozók, tehát a közút sem, mert ugyanúgy ajánlatkérők, mint az
önkormányzat. Nyílt eljárás lesz, részajánlatot kell adni majd az épületekre, közterületre és az
útra, s aki a legjobb ajánlatot adja be, az lesz a nyertes.
dr. Mihócs Zsolt: A helyi újságban ismertetni kellene, mit is takar ez az egész.
Bárdos László címzetes főjegyző: A honlapra is fel fogják tenni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
164/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító számú és „Simon-tornya 1270-73”
Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekt építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt közbeszerzési dokumentumokat változtatás nélkül elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
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VII/10.) napirendi pont

Tájékoztató a DDOP-5.1.5/B-11 kódszámú és Simontornya bel- és külterület egyes részeinek belvíz-elvezetési projektje pályázatának és tervezésének
állapotáról.
Előadó: Kaveczki László tervező
Kaveczki László tervező: Megbízást kaptak Simontornya belvízrendszerének fejlesztésével
kapcsolatban, melyre a város pályázni szeretne. A település területén a legnagyobb problémát
a kultúrházi körárok állapota okozza. A tervet 10 éves gyakoriságú esőhozamra dolgozták ki,
vizsgálva, az milyen problémákat okozna. Probléma a szűk keresztmetszet a SIMOTRADE
KFT. előtt, valamint a zsilip lezárása, amire a Sió állása függvényében van szükség, tavaly a
zsilip 206 napig nem volt kinyitva. Ez azt eredményezte, hogy az egész területen visszaduzzadt a víz, ami elöntést okozott.
Olyan zsilipet terveztek, melynek működése nem kötődik a Sió vízállásához. A problémák
kiküszöbölésére betervezték a SIMOTRADE KFT. előtti hídtól az egész szakasz rendezését.
A csőzsilip helyére olyan mederszelvényt kell kialakítani, ami alkalmas a vízmennyiség levezetésére. Ha nincs visszaduzzasztás, a víznek le kell tudni folynia, ehhez azonban a körárok
másik szakaszát is fel kellett mérniük.
A város felőli oldalon és a SIMOTRADE KFT. előtti területen lévő szakasszal foglalkoztak,
hogy ne legyen probléma, ott szilárd, burkolt, zárt medret kell kialakítani, az utána lévő részen pedig földmeder lenne. A gátakat ki kell kotorni, hogy a víz lefolyhasson.
Összesen 2,5 m-es szintkülönbség van az árok egyes részei között, ezért a gyorslevezetést
biztosítani kell.
A két átemelő szivattyú és az elvezető rendszer kapacitásával 24-26 óra alatt meg fog történni
a Sió felé a víz elvezetése. Előre gyártott vasbeton elemeket terveztek, mert tartósak és gyorsan kiépíthetők.
Taksonyi Zoltán tervező: Vázolta a projekt pénzügyi kereteit. Hozzávetőlegesen a teljes
beruházási összköltség 186 millió Ft (a végleges számokat később tudják majd prezentálni)
körül van, melyből a főbb tételek a következők: a nettó építési költség 128 millió Ft, az egyéb
költségek nettó értéke 20 millió Ft (tanulmányok, tervezések, különböző engedélyek megszerzése, ingatlan vásárlások, kisajátítás költsége, egyéb járulékos költségek) szükséges ahhoz, hogy ez a pályázat benyújtható legyen.
A nettó összköltség 148 millió Ft, és tekintettel arra, hogy a projekt jellegzetessége az, hogy a
vissza nem igényelhető ÁFA is elszámolható, 27 %-os ÁFA kulccsal számolva kapják meg
a186 millió Ft-ot.
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Simontornya helyzete miatt 95 %-os támogatási arány igénybevételére jogosult, ami azt jelenti, a 186 millió Ft-os költségből 176,5 millió Ft-ot tud ROP támogatás címén igénybe venni. A
fennmaradó összeg kb. 9.300.000 Ft lenne. Lehetőség van ugyanakkor EU Önerőalap támogatási konstrukció igénybevételére is, mégpedig az önkormányzat saját hozzájárulására számítva, annak a 60 %-ával számoltak. Tehát az önkormányzat költségvetését a 40 % terhelné, ami
3.200.000 Ft készpénzes hozzájárulást jelentene számításaik szerint.
A tervek szerint a kivitelezés 2012. decemberétől 2013. decemberéig tartana, nagyjából egy
évet venne igénybe. Szükség van a pályázat elbírálására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására, különböző beszerzések lebonyolítására, támogatási szerződés megkötésére, így a kivitelezés optimális esetben elkezdődhetne a jövő év végén. Esetleges régészeti feltárás megtörténte
esetén is 12 hónap alatt lebonyolítható a beruházás.
Ha minden terv szerint megy, 2012-ben az önkormányzatnak 400.000 Ft készpénzes hozzájárulást kell teljesítenie a munkák teljesítésével párhuzamosan, 2013-ban pedig 3.400.000 Ft-ot.
A támogatás igénybevétele esetén preferálja a Magyar Állam, ha közmunkaprogram keretében foglalkoztatott személyek foglalkoztatására is sor kerül. A város teljes csapadékelvezetőrendszerének karbantartásával a teljes éves foglalkoztatásukat feltételezve négy fő elég lenne,
és ez a négy fő két év alatt a gépi munkaerő igénybevételével végig tudna érni mindenütt.
Különösen a nem burkolt helyeken lenne több munkájuk. A közmunkások bérét az állam a
közmunkaprogram keretében teljes egészében fizetni fogja ígérete szerint. A dologi kiadásokat viszont az önkormányzatnak kell állnia.
Költséggel jár még az átemelő szivattyú működtetése, mivel a vis maior állapotok 10 éves
gyakoriságú csapadékintenzitás esetén megszűnnek, vis maior támogatást már nem fognak
tudni igénybe venni. A szivattyú működtetésének és a téli munkaerő ott tartózkodásának költségeit szintén az önkormányzatnak kell viselnie.
Kérdések, hozzászólások:
Zsolnai István: Milyen esély van a támogatás elnyerésére? Nagyszerű lenne, ha ez a beruházás megvalósulna.
dr. Mihócs Zsolt: Az esetleges kisajátítások költségei szerepelnek ebben az összegben?
Csőszné Kacz Edit polgármester: Mikor készül el a pályázat, és mikor nyújtható be?
Ez most kiváltaná azt a pénzt, amit eddig a város a vis maiorra költött, és nem kapott vissza.
Az EU Önerőre is most adják be a pályázatot?
Torma József: A szivattyútelep igen érzékeny pont lesz, több tízmillió forintba kerül egy
szivattyú. Milyen épületet terveznek, és hogyan lehet majd garantálni, hogy ezek őrzése, állagmegóvása biztosított lesz? Simontornyán ugyanis volt már egy szivattyú, amit még azelőtt
elloptak, hogy kipróbálták volna. Célszerű lenne ezért betervezni egy modern riasztó berendezést is.
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A 61-es főút túloldalán van egy hatalmas vízgyűjtő terület, ami összegyűjti a domboldal nagy
mennyiségű csapadékvizét, ez elsőbbséget kell, hogy élvezzen, mert a tapasztalatok szerint
visszaduzzasztotta a László kir. és Széchenyi utcák irányába a felgyülemlett belvizet. Talán
praktikus lenne a 61-es út áteresze alatt egy zsilipet készíteni.
Válaszok:
Kaveczki László tervező: Erre a konstrukcióra 4,5 milliárd Ft volt félretéve, ismeretei szerint
13-14 Simontornya nagyságrendű pályázatra jut ebből a pénzből. Tolna megyében 4 pályázatot adtak be eddig, és három ebből lényegesen kisebb volumenű volt.
A kisajátítás költségei szerepelnek, az elszámolható.
Az önkormányzat határozatára van csak szükségük, és a jövő hét végére elkészülnek a pályázattal, be tudják nyújtani.
A szivattyúház egy teljesen zárt, vasbeton alapon, acélszerkezetű műtárgy felépítménnyel,
tetővel, acélból készült ajtókkal lesz felszerelve. A szivattyútelepet illetően egyeztettek az
önkormányzattal, és robbanómotoros szivattyú fog odakerülni, ami olcsóbb a villannyal működő szivattyúnál. Abból is egy olyan optimális méretűt kellett odaméretezni, ami a folyamatos működéssel át tudja emelni a vizet, de ennél nagyobbat viszont nem szabad odatenni, hogy
csak álljon ott, és ne működjön. Az őrzéssel kapcsolatban nem tud mit mondani, de vasbeton
felépítményről van szó.
A 61-es út alatt illetve mögötte a vasúti töltés alatt az erre a területre érkező vízmennyiséget
három áteresz engedi át. Ezeket figyelembe véve számolták ki, egy ilyen csapadékhozamnál a
víz mennyi idő alatt ér át. Ha az árokkal és a lefolyással nincs gond, egyébként sem lesz probléma.
A SIMOTRADE KFT. előtti árokszakasz és a Széchenyi utcai egy helyen fog összejönni,
onnan egy 1.000 mm-es 19 m hosszú csatorna viszi be a vizet a körárokba, ahol az egyik
ponttól olyan szelvényméret lesz alkalmazva, ami több, mint a duplája a mostani két 800-as
betoncsőnek, ez az árokméret bőven elviszi a vizet.
A költségeket pontosítani fogják, és a számadatokat elküldik a határozat elkészítéséhez.
Taksonyi Zoltán tervező: Az EU Önerőre benyújtandó pályázat előtt célszerű megvárni a
támogatási szerződés aláírását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
165/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
DDOP-5.1.5/B-11 kódszámú és Simontornya bel- és külterület egyes részeinek belvíz-elvezetési projektjéről készített előterjesztést.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP5.1.5/11 kódszámú pályázati felhívás értelmében a megváltozott műszaki
tartalom miatt megemelkedett a projekt bekerülési bruttó költsége 184,9
mFt, ehhez az 5 %-os önerőt - 9,245 mFt - az önkormányzat a kötvény terhére biztosítja. Az egyes projektelemeket (tájékoztatás, projektmenedzsment, stb.) az önkormányzat saját dolgozóival kívánja elvégezni.
Az EU Önerő Alap tekintetében – nyertes pályázat esetén - a támogatási
igényt be kell adni, amelynek mértéke – a jelenlegi szabályozás alapján – 65
%.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2011. február 29.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/11.) napirendi pont

Vízi közmű társulás létrehozása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztésben foglaltak elfogadását javasolta. Javasolták, hogy az alakuló ülésen
Szabó Attila képviselő vegyen részt, és képviselje az önkormányzatot azzal, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a létrejövő megyei nagyságrendű vízi közmű szolgáltató társulással
köt vízi közműveire üzemeltetési szerződést.
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: Ez a közművagyonra vonatkozik? A SIÓVÍZ Kft-nek ki a tulajdonosa?
Csőszné Kacz Edit polgármester: Mi a helyzet a Pécsi Vízmű Zrt-vel? Meglesz Tolna megyében a szükséges számú bekötés?
Mi lesz azzal, akinek tulajdonrésze van a zrt-nél?
Szabó Attila: Somogy megyéből állítólag igen nagy az érdeklődés, az előzetes számítások
szerint bőven meglesz a szükséges bekötés létszám.
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Csősz László: Érti a kezdeményezést, de a törvényi háttere még nincs meg ennek az egésznek. Az Országgyűlés majd alkot egy törvényt. Az önkormányzatnak jelen pillanatban kizárólagos szerződése van a SIÓVÍZ Kft-vel közműszolgáltatásra. Most pedig elmennek Szekszárdra tárgyalni, hogy alakítani szeretnének valami mást. Nincs itt valamiféle ellentmondás a
kettő között?
Bárdos László címzetes főjegyző: Ezt a kezdeményezést támogatni kell, de egyetért Csősz
László képviselő felvetésével, ugyanis a törvény-tervezetet decemberben fogadják el, még az
önkormányzati törvény sincs elfogadva, nem ismerik a kötelezően ellátandó feladatokat. Az a
furcsa helyzet állt elő, hogy amennyiben nem lépnek a nem létező törvény alapján, akkor hátrányba kerülnek. Egyik nem létező törvény hivatkozik a másik nem létező törvényre, de az
önkormányzatnak december 31-ig döntenie kell.
Válaszok:
Szokodi József a SIÓVÍZ Kft. ügyvezetője: Ez a közművagyon működtető cégére vonatkozik. A közművagyon tulajdonosa pedig az önkormányzat lesz. A cég tulajdonosa pedig a megye 100 önkormányzata lesz.
A SIÓVÍZ Kft. tulajdonosa ugyanaz, aki volt, a Pécsi Vízmű Zrt. és a 6 önkormányzat.
A Pécsi Vízmű Zrt-t illetően ő is csak annyit tud, amit az interneten olvasott.
A Parlament előtt vár elfogadásra az új vízügyi törvény, amely szerint 2012. január 1-től csak
olyan vállalat üzemeltethet vízi közművet, szennyvízközművet, amelyik rendelkezik az akkreditációs feltételekkel, melyek egyik sarkalatos pontja a 200.000 bekötés. Miután a szóba
jöhető cégek közül senki nem rendelkezik ennyi bekötéssel, az aktívabb önkormányzatok
(Szekszárd, Paks, Bonyhád) kezdeményezésével a régi Tolna Megyei Vízmű modernizált
változatát kívánják létrehozni, mivel nem kívánnak csatlakozni az állami vállalatokhoz.
Tolna megyében várhatóan meglesz a szükséges létszám, akinek van szennyvíz- és ivóvízbekötése is, az kettőnek számít.
Csősz László képviselő kérdésére a válasza az, nincs ellentmondás.
Folytatná az információk ismertetését. Akkreditációval kell rendelkeznie annak a szolgáltató
szervezetnek, aki 2012. január 1. napjától szeretné üzemeltetni a vízi közműveket. Az az
üzemeltető szervezet, amelyik jelenleg rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, az 2013.
december 31-ig üzemeltethet tűrt állapotban, de ennek a szervezetnek is kötelessége megkérni
jövő év június 30-ig az akkreditációt. Tehát nincs ellentmondás a kettő között.
Azért sürgős meglépni ezt az egészet, mert december 31-ig létrejövő vállalatoknak még nem
kell engedélyt kérniük arra, hogy cégbejegyzésért folyamodjanak. Akik azonban ez évben
nem hozzák létre azt az üzemeltető szervezetet, azok január elsejétől már lényegesen nehezebb körülmények között tudják létrehozni.
Ezért szükséges most nagyon gyorsan létrehozni a Tolna megyei társulást, amely létrehozza a
zrt-t.
A vízügyi törvény rendezi a tulajdonviszonyokat, mégpedig úgy, hogy a közművagyont térítésmentesen és ÁFA kötelezettség nélkül visszaadja az önkormányzatoknak.
Általános vélemény, hogy nem vállalnak kockázatot azzal, ha belépnek a társulásba, legfeljebb elbuknak 400.000 Ft-ot.

41

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
166/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi
CXXXV. törvényben kapott jogkörében eljárva az újonnan alakítandó Sióés Dunamenti Regionális Víziközmű Társulásban alapító tagként részt kíván
venni. Hozzájárul a Társulás által a Sió- és Dunamenti Regionális
Víziközmű Közszolgáltató Zártkörű Részvénytársaság megalapításához.
A képviselő-testület Csőszné Kacz Edit polgármestert jelöli ki a társulás
alakuló ülésén való részvétellel.
Határidő: 2011. december 2.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/12.) napirendi pont

Kiss Ferenc ingatlan vásárlási ügye.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: Nem érti Kiss Ferenc levelét. Ő hozná az értékbecslőt? A véleménye most is
az, hogy ez a terület maradjon út.
Csősz László: Véleménye megegyezik Torma József képviselőével, önkormányzati útról van
szó, ezért nem támogatja az eladást.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – a következő határozatot hozta:
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167/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kiss Ferenc Simontornya, Pósa-tó alatti lakos ingatlanvásárlási kérelméről
készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi
LXV. tv. 80. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Simontornya,
külterület 0221/1 hrsz alatti ingatlan eladása ügyében az alábbi döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja elidegeníteni a Simontornya, külterület 0221/1 hrsz alatti – jelenleg saját
használatú út művelés ágú – 2 ha 9984 m2 nagyságú ingatlanának egy részét.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/13.) napirendi pont

Böröczk Márta ingatlan vásárlási ügye.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
Csősz László: Véleménye az értékesítéssel kapcsolatban ugyanaz, mint az előző napirendnél,
utat ne adjanak el.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
168/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Böröczk Márta 1027 Budapest, Fazekas u. 25. I/3. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelméről készített előterjesztést.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi
LXV. tv. 80. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a tárgyi ügyében az alábbi döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja elidegeníteni a Simontornya, zártkert 3515 hrsz alatti – jelenleg közútút művelés ágú – 423 m2 nagyságú ingatlant.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII/14.) napirendi pont

Thuróczy László ingatlan vásárlási ügye.
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:
169/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi
LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva eladásra jelöli ki
a Simontornya, zártkerti 3284/1 hrsz alatti saját használatú út megnevezésű
ingatlanát. Vevőnek Thuróczy László 1221 Budapest, Ady E. u. 133. szám
alatti lakos jelöli ki. Ezzel a határozattal módosul a 11/2010.(I.25.) KT határozat. Az eladási ár nem változik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

44

VII/15.) napirendi pont

Vak Bottyán ltp. 14. II/5. szám alatti, 1351/35/A/6 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú lakás hasznosításának ismételt megtárgyalása.
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:
170/2011.(XI.28.) számú KT határozat
Simontornya
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
7/2006.(III.31.) számú önkormányzati rendelet 24. §-a szerint, valamint az
1990. évi LXV. törvény 80. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján megtárgyalta a Vak Bottyán lakótelep 14. II/5. szám alatti,
1351/35/A/6 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú lakás hasznosításáról készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti lakást
árverés útján ismételten eladásra hirdeti meg. A kikiáltási árat az előzőekben
megállapított árnál alacsonyabb értékben 5.300.000 Ft helyett 5.000.000 Ftban állapítja meg.
A szabályok a korábbi határozati javaslatban leírtak szerint alakulnak.
A licit emelése 50.000 forintonként történik. Árverési biztosítékként 50.000
Ft-ot szükséges befizetnie az árverésen licitálni kívánó személynek. A lakások megvásárlására az lesz jogosult, aki a legtöbbet ajánlja meg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a vásárlási ajánlatát visszavonja, az a befizetett árverési biztosítékot elveszíti. Ebben az esetben az árverés 2. helyezettje lesz
nyertesnek hirdetve. Amennyiben 1 pályázó jelentkezik az árverést újra meg
kell hirdetni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az árverési hirdetmény ismételt elkészítésével, valamint e döntés közlésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
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Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 1945 órakor bezárta.

kmf.

Csőszné Kacz Edit
polgármester

Bárdos László
címzetes főjegyző
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