
                                                                                   

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                       KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

                                         

71-16/2011.  

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19-én 

13
00

 órakor kezdődő közmeghallgatásáról, valamint 14
00

 órakor tartott üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester  

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Csősz László, Körtés István, Zsolnai István 

képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: Aszmann Géza aljegyző 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető 

Szokodi József a SIÓVÍZ Kft. ügyvezetője 

Pásztor Krisztián a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 

Petrovics Péter Györgyné intézményvezető (XI., XIV/1. np.) 

Tóthné Unghy Ilona az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja 

Nagy Károly műszaki ügyintéző 

Orsós István a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

Lakosság részéről: 4 fő 

 

Távolmaradt: Szabó Attila és Torma József képviselők igazoltan, távolmaradásukat előzete-

sen bejelentették. 

 Mikoly Tibor őrsparancsnok 

 Ferencz Károly a VERTIKÁL Zrt. ügyvezető igazgatója 

Schweigert Györgyné az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagja  

Bajcsi Géza díszpolgár  

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
 

Varga László a lakosság részéről: Elkezdődött a városban az árkok rendbetétele, de a kisze-

dett földet otthagyták az út szélén, ami balesetveszélyes. A munka nem egységes, van olyan 

szakasz, amit kihagytak, ezért a víz továbbra sem fog elfolyni. Szintezni kell az árkokat, és 

összehangoltabban végezni a munkát. 

 

Árendás Sára a lakosság részéről: Hol fogják kiépíteni a szennyvíz befogadót? Miként tör-

ténik majd? A várospolitikai fórumon elhangzott, hogy hibás az önkormányzat szennyvízzel 

kapcsolatos anyaga, ebből még gond lesz. 
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A szőlőhegyen miért más a vízdíj, miért különbözik a városban fizetendő díjtól? 

A szőlőhegyi útról a közmunkások az odahordott hulladékot (még WC csésze is volt kidobva) 

eltakarították, de nemigen van látszata. Egy toló-lappal kellett volna megoldani. 

A temetőnél valaki toló-lappal betemette az árkot. 

A honvédség beszállt a szőlőhegyi út javításába? 

Régóta megoldásra váró probléma az ÁBC mellett felgyülemlő víz elvezetése, nézzenek utá-

na. 

A Hajdinákék előtti járda rendkívül rossz állapotban van, a Laposi téren szintén, ez ügyben 

tenni kell valamit. 

A temetőnél világítást kellene felszerelni. 

Nagyon sokan megkeresték, az ő kérésüket tolmácsolja, amikor elmondja, hogy szeretnék, ha 

az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ férőhelyeit bővítenék, személy szerint az ő 

véleménye is az, hogy nagy szükség lenne rá. 

 

Körtés István: Az „ŐSZIKÉK” esetében a volt gimnázium épületében lehetne egy másik 

szárnyat kialakítani, ezzel bővítve a férőhelyek számát. Az épület sok mindenben már most 

megfelel erre a célra (szociális blokk). 

 

Árendás Sára a lakosság részéről: Körtés István ötletét jónak tartja, hiszen a gimnázium 

épületének állaga használat nélkül leromlana. Amennyiben sikerülne növelni a férőhelyek 

számát, a környező települések idős embereit is fogadni tudná az intézmény. 

 

Zsolnai István: Szerinte ez nem olyan egyszerű, mivel egy ilyen tevékenységet ellátó intéz-

mény létrehozásának komoly előírásai, szabályai vannak. 

 

Csősz László: Felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat megvásárolja a világításhoz 

az anyagot, ingyen elvégzi a szerelési munkákat a temetőnél. 

 

Válaszok: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A kapacitásnak megfelelően próbálják végezni az árok-

tisztítási munkákat. Szintezni a belvíz-elvezetési pályázat elnyerése után tudnak majd. Egyéb-

ként a lakók is gátolják néha a közmunkásokat, van olyan, aki nem akarja engedni, hogy ott 

dolgozzanak előtte. A föld elszállításáról intézkedni fog, azért is vártak vele, mert néhányan 

jelezték, hogy szeretnék behordani, feltöltenék vele a kertjüket. 

A közmeghallgatás témáit kihirdették, ezek a dolgok nem tartoznak közéjük, de valóban fog-

lalkozni kell majd vele. Azonban amíg nincs az önkormányzatnak elfogadott költségvetése, 

legfontosabb feladata a meglévő intézmények működtetése, a többi teendőről majd utána dön-

tenek. 

A szennyvízberuházással kapcsolatos hibák a kezdeti szervezésből adódtak, javításuk folya-

matban van. 

A szőlőhegyi utat illetően megjegyezné, hogy a közmunkások csak sittet vittek oda. A gépi 

munkát pedig nem tudná az önkormányzat megfizetni. 
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A honvédség nem szállt be az út javításába, a problémát az önkormányzat súlykorlátozással 

fogja enyhíteni. 

A szociális szolgáltató központ szolgáltatásaira valóban egyre nagyobb az igény, ezért is örül 

neki, hogy a támogató szolgáltatásra ismét elnyerték három évre a támogatást. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A tisztító a 044 hrsz-ú ingatlanon épül majd meg, a bőr-

gyári iszaptároló és pedagógus földek utáni területen. Ez az első olyan ingatlan azon az olda-

lon, amelyik a Sióig ér, és nem kell más telkére szolgalmi jogot kérni. Az ingatlan az önkor-

mányzat tulajdonában van 2002 óta. Oda szennyvíz a SIÓVÍZ Kft. jelenlegi telepéről lesz 

kinyomatva. 

 

Szokodi József a SIÓVÍZ Kft. ügyvezetője: Ha Árendás Sára megkérdezte volna, már négy 

éve válaszolt volna a kérdésére. Nem az önkormányzat dönti el kinek számláz a szolgáltató 

lakossági illetve közületi árat. Korlátolt felelősségű társaságoknak, részvénytársaságoknak, 

betéti társaságoknak, intézményeknek közületi áron kell számlázniuk. A lakosságnak szám-

lázhatnak közületi illetve lakossági áron is. Ha egy lakáson belül van egy üzlethelyiség, és 

nincs külön vízóra felszerelve, az összes bemenő víz közületi áron számlázandó. Amennyiben 

van külön óra, csak az üzletben használt vízmennyiséget számlázzák közületi áron.  

A derékhegyi fogyasztói közösség ellátása zártkerti ingatlan ellátásnak minősül, ezért csak 

közületi áron számlázhatnak feléjük. Azon kívül nem ugyanaz a költsége a derékhegyi vízel-

látásnak, mint a lakókörzeti vízellátásé. A fogyasztói közösség saját tulajdonban lévő ingatla-

nainál a karbantartási és egyéb költségeket magára vállalta a SIÓVÍZ Kft., mert tudták, ha 

fogyasztói közösség nem tudná összeszedni pl. az áramszámlára a pénzt, ez esetben pedig az 

E-ON kikapcsolta volna az áramot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

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

pességet, majd az ülést megnyitotta. Javasolta a XIV. napirend 10. pontjaként megtárgyalni 

még a könyvvizsgáló megbízását, valamint 11. pontként a várkörnyék rehabilitáció projekthez 

kapcsolódó tevékenységek végzésének kérdését. 

Elmondta, hogy Mikoly Tibor úr a Simontornyai Rendőrőrs parancsnoka egyéb elfoglaltsága 

miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. 

 

A képviselő-testület Csőszné Kacz Edit polgármester módosító javaslatait 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a napirendet a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 

 

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

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

             Bárdos László címzetes főjegyző 

 

II.) A 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályai. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

III.) Az ivóvíz-, szennyvízszolgáltatás 2012. évi díjainak megállapítása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

IV.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének 

2012. évi díjai. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

V.) Települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának 2012. évi 

díjának megállapítása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VI.) Szennyvíztisztítás 2012. évi díja. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

VII.) A csatornahálózaton befolyt szennyvíz díjának 2012. évi önkormányzati támogatása. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

VIII.) Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről beszámo-

ló. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

IX.) Az önkormányzati társulásokról beszámoló. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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X.) A teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása. Tájékoztató a jegyző 

teljesítményértékeléséről. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

                 Bárdos László címzetes főjegyző 

 

XI.) Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója. 

 

   Előadó: Petrovics Péter Györgyné intézményvezető 

 

XII.) A kisebbségi önkormányzat és helyi önkormányzat közötti megállapodás áttekintése. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

                 Orsós István elnök 

 

XIII.) Javaslat a képviselő-testület 2012. évi I. féléves munkatervére. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

XIV.) E G Y E B E K  

 

1.) Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályza-

tának jóváhagyása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

2.) Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Alapító Okiratának első módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

3.) Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Alapító Okiratának második módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

4.) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és a „Simontornya Város Szenny-

vízelvezetése és Szennyvíztisztítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó tájékozta-

tási feladatok beszerzési dokumentumainak elfogadása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

5.) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú „Simontornya Város Szennyvízel-

vezetése és Szennyvíztisztítása” projekt önerejének csökkentési lehetősége. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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6.) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és a „Simontornya Város Szenny-

vízelvezetése és Szennyvíztisztítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó szennyvíz-

telep építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak elfogadása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

7.) Önkormányzati temető létesítésének lehetősége. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

8.) Derékhegyi út burkolattal való ellátása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

9.) Mészáros utcai kandeláber megrongálásából eredő feladatok meghatározása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

10.) Könyvvizsgáló megbízása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

11.) DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító számú és a „Simon-tornya 1270-73” 

Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó tevékenységek 

végzése. 

         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: Elmondta, december 8-án rendkívüli testületi ülés megtar-

tására került sor, ismertette az ülésen hozott döntéseket. 

Tájékoztatója kiegészítéseként megemlítette még, hogy az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató 

Központ ismét pályázatot nyert három évre a támogató szolgáltatásra, évi 8 millió Ft normatí-

vát kapnak. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: A közmunkaprogram keretében nyertek 90 %-os támogatást, amire a döntés 

oly módon született meg, hogy telefonon kérdezte körbe a képviselőket a polgármester asz-

szony. Kérése, hogy a jövőben minden ilyen rendkívüli döntéshozatal előtt e-mailen menjen 

ki az anyag, ők pedig e-mailen szavaznak, amit az anyag mellé lehet csatolni.  
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Azért jegyzi meg ezeket, mert azt ugyan tudták, hogy a támogatás 90 %, azt azonban nem, 

hogy a 10 %-nak mi az értéke, milyen pénzből finanszírozzák? 

A piactéren hozzányúltak a villanyórához, amiért biztosan büntetést fognak fizetni. Oda kell 

figyelni, ez ne történjen meg többször, mert súlyos bírságot szabnak ki ilyen esetben. A köz-

munkások odafigyelhetnének rá. A kérdése az lenne, történt-e ez ügyben feljelentés? Mit lehet 

tenni annak érdekében, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Idősoros óra került felszerelésre a piactéren a további ron-

gálások elkerülése miatt. Így interneten folyamatosan figyelemmel követhetik az áramfo-

gyasztást. 

 

Zsolnai István: Minek oda egyáltalán villany? A piacteret nem használják, a villanyórát át-

menetileg le kell szerelni. 

 

Csősz László: Szombat reggelenként azért van piac. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Ahhoz nincs szükség áramra. 

 

Zsolnai István: A szociális bizottság véleményét mondaná el, ugyanis az utóbbi időben több 

személy meg nem engedhető módon reagált a segélyosztással kapcsolatban. Gondol itt arra, 

hogy rá akarták borítani az ügyintézőre az élelmiszercsomagot, szidták a polgármester asz-

szonyt. Ha nincs pénze az önkormányzatnak, nem tud mit kiosztani. A segély rendkívüli élet-

helyzetben adható, nem pedig „jár” bizonyos időközönként! A bizottság ahol tud, segít, de 

csak addig, míg a lehetőségeik adottak. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Sajnos ilyen is van, hogy nem mindig tud az önkormány-

zat pénzt adni segélyként. Azonban, ha valaki élelmiszervásárlásra kéri a segélyt, és csomagot 

kap helyette, meg kell köszönnie. 

 

Csősz László: Úgy hallotta, hogy három hónapig nem lesz gyermekorvos, mert három hónap-

ra külföldre utazik. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a doktor urat itt tartsák 

Simontornyán, ugyanis, ha jól sikerül ez a külföldi út, elképzelhető, hogy elmegy innen. Min-

den lehetséges módon itt kell őt tartani, nagyon jó orvos. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Körtés István felvetésével kapcsolatban elmondta, való-

ban adódhat olyan helyzet, hogy a polgármester telefonon keresi meg a képviselőket, és véle-

ményt kér tőlük. Olyan azonban nem fordulhat elő, hogy a szavazást telefonon bonyolítják le. 

A törvény szerint a képviselő-testület az ülésén gyakorolja a jogkörét, azt telefon, e-mail nem 

helyettesíti.  

Arról volt szó, hogy 17 fő támogatásához 90 %-ot nyertek, melyhez 10 %-ot kell biztosítani. 

Ilyen esetben rendkívüli ülést kell tartani, határozatot kell hozni. Az e-mail nem helyettesíthe-

ti a testületi ülést. Ha olyan sürgős helyzet adódik, hogy azonnal dönteni kell, és az meghalad-

ja a polgármester jogkörét, rendkívüli ülést kell összehívni. 
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Válaszok: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Egyetért az e-mailes körbekérdezéssel, de határozat nem 

kellett az említett témában, csak a képviselők véleményét szerette volna hallani, támogatják-e. 

A múlt héten ellenőrizték a közmunkaprogramot, rendkívül szigorúan vizsgálták, hogy a 

munkások azt a feladatot végzik-e, amit a program keretében vállalt az önkormányzat. Ezért 

nem lehet más feladatokkal megbízni őket, csak azzal, ami a pályázatban szerepelt. 

Két hete tárgyalt a dr. Duongsy Thipphavone gyermekorvossal, aki azt mondta, nem tervezi, 

hogy külföldön fog praktizálni. Reméli, valóban csak három hónapról van szó, utána visszatér 

Simontornyára. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

A jelentéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

173/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés 

óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájé-

koztatót, továbbá a 

 

        141/2011.(X.24.)  számú   

        145/2011.(X.24.)  számú   

        146/2011.(X.24.)  számú  

        149/2011.(X.24.)  számú 

        150/2011.(X.24.)  számú 

        157/2011.(XI.28.) számú 

        158/2011.(XI.28.) számú 

        160/2011.(XI.28.) számú 

        166/2011.(XI.28.) számú 

                                      és a     170/2011.(XI.28.) számú 

 

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomá-

sul vette, és elfogadja.  
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II.) napirendi pont 

 

A 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályai. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

dásra javasolta az átmeneti gazdálkodás szabályairól készült rendelet-tervezetet. 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra 

javasolta az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztő megemlíti, hogy a művelődési ház a 

normatíva 80 %-át kapja, ugyanakkor a sportkör nem szerepel a rendelet-tervezetben. A 

sportkört ellehetetleníti, ha nem kap támogatást, ezért javasolták, tavalyi költségvetésének 

legalább az 50 %-át kapja meg a hátralévő másfél hónapra.  

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Tudatosan hagyták ki a sportegyesület támogatását több 

ok miatt. Az egyik ok az, hogy Simontornyán alakult még egy egyesület, a kézilabda egyesü-

let, aki 2011-ben nem kapott még támogatást, és 2012-ben szintén igényt tart rá. 

Az STC’ 22 Sportegyesület nem számolt el az előzőleg kapott támogatásával, mert könyvelési 

problémáik vannak, s amíg az nem történik meg, nem javasolja a pénz utalását. 

Januárban, februárban egyébként véleménye szerint nincs is olyan sportrendezvény, amiért 

fizetni kellene, nem beszélve arról, hogy az önkormányzat hitelből gazdálkodik, s a hitel ter-

hére más szervezetnek adni támogatást nem lenne szerencsés. 

Ezen okok miatt hagyták ki a sportegyesületet a támogatottak köréből. A testület dönthet úgy, 

hogy mégis fizessenek számára valamennyit, de nem lenne célszerű, mivel azt sem tudják, 

sport célra mennyi pénzt tudnak jövőre biztosítani, illetve hogyan osszák meg a támogatást a 

két egyesület között. Ezért célszerű lenne megvárni a költségvetés elfogadását, addig az egye-

sület is elszámolna a 2011. évi támogatásával. 

 

Csősz László: Ha problémák vannak az egyesületen belül, azért feleljen az, aki a problémát 

okozta. Az elszámolással kapcsolatban pedig annyit, hogy még nem is volt köteles elszámolni 

a támogatással, mivel következő év májusáig szoktak a szervezetek elszámolni az önkor-

mányzattól kapott támogatással. Amennyiben nem tudnak majd elszámolni, nyilván azért is 

vállalják a felelősséget.  

Az egyesület anyagi gondokkal küzd, hiszen az idei évi támogatást sem kapta meg. Indul a 

tavaszi bajnokság, melynek költségei vannak (sportorvos, nevezési díjak, öltöző gáz-, víz-

számlája, stb.).  
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Valóban alakult egy kézilabda klub, ezért is javasolta, hogy a támogatás 50 %-át kapja meg az 

egyesület. Erre a másfél hónapra túl nagy kockázatot nem vállal az önkormányzat ezzel a pár 

százezer forintos tétellel. Ő, mint képviselő nem tudja azt felvállalni, hogy teljesen ellehetet-

lenítsék az egyesület működését. 

Igaz, mindenhol meg kell húzni a nadrágszíjat, de biztosítani kell, hogy ezt a bajnokságot vé-

gigvihessék. 

Beszélt az egyesület ügyvezető elnökével, aki elmondta, tárgyalásokat folytat egy 

simontornyai vállalkozással, amelyik a társasági adóval tudna segíteni, de ez majd csak a jövő 

évben realizálódik. Ezért az idei évet, még ha csökkentett módon is, de valahogyan segíteni 

kell végigvinni az egyesületnek. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ez esetben határozzák meg, milyen arányban kerüljön 

megosztásra a támogatás a két egyesület között, de még egyszer mondja, ezt a támogatást 

februárban csak hitelből tudnák kifizetni. Való igaz, szükségük van fűtésre, világításra, de 

bajnokság nincs, és ilyen alapon bármelyik szervezet kérhetné a támogatást. Népszerűtlen 

dolog ez, de meg kell húzni a nadrágszíjat. Valószínű 2012-ben is tud adni az önkormányzat 

valamilyen mértékű támogatást a sportegyesület számára, de annyit, mint az idén, biztosan 

nem, hiszen még azt sem tudták átutalni számukra, amit a képviselő-testület elfogadott.  

Az egyesületnek számlákkal igazoltan el kell számolnia a 2011-ben kapott támogatásról, ha ez 

megtörténik, ismét adható számára.  

Ha úgy ítéli meg a testület, beleírhatják a rendeletbe. 

 

Csősz László: Ezért volt a javaslata akkora összegű, mert átérezte az említett problémákat, 

viszont az egyesület működését ellehetetlenítik, ha nem kap támogatást. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A kézilabda egyesület is szeretne támogatást kapni, ehhez viszont szükség 

lenne egy kimutatásra a költségek megoszlásáról. Pontosan lefektetve ki kell munkálni, hogy 

oszlottak meg a költségek a két egyesület között. Erről mutassanak be egy megállapodást is 

január 5-ig. 

 

Körtés István: Ilyen helyzetben nem tudja ezt elfogadni, ki kérte őket arra, hogy alakítsanak 

még egy egyesületet? Vegyék le a kérdést napirendről, mert elfogadhatatlan. A hivatal támo-

gatta ezt? 

Ezzel egy csomó jogi procedúrát is végig kell csinálni. 

 

Zsolnai István: Nem több pénzt kértek, hanem a meglévő támogatást osztaná meg a két 

egyesület egymás közt. Egyébként a sportegyesület elnöke is támogatta a kézilabda egyesület 

megalakulását. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy az átmeneti gazdál-

kodás a napirend témája. 
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dr. Mihócs Zsolt: Azért alakult meg a kézilabda egyesület, mert az önkormányzattól kapott 

támogatás megosztásáról nem tudtak berkeken belül megegyezni. Egyébként az egyesület 

bejegyeztetése már megtörtént.  

Miután a sportegyesületen belül visszásságok voltak, ő tanácsolta ezt a megoldást, azonban, 

míg a két egyesület nem teszi írásban a testület elé, miről lenne szó, hogyan osztanák meg a 

pénzt, addig ő sem támogatja az utalást. Az önkormányzatnak ki kellene mondania, egyezze-

nek meg az egyesületek egymás közt. 

Egyetért Bárdos László címzetes főjegyző úr által elmondottakkal. 

 

Több kérdés, hozzászólás ne hangzott el. 

 

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

támogatás 50 %-ának átutalására vonatkozóan a visszalévő időszakra 5 igen szavazattal elfo-

gadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

19/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

 

 

a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

(Rendelet a Tolna Megyei Kormányhivatal részére 2011. december 27-én postázásra került.) 

 

 

III.) napirendi pont          

 

Az ivóvíz-, szennyvízszolgáltatás 2012. évi díjainak megállapítása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság a díjakat a következőképpen javasolta elfogadásra: 

Ivóvíz díja lakossági fogyasztás után 258 Ft/m
3
, közületi fogyasztás után 396 Ft/m

3
; szenny-

vízelvezetés és tisztítás díja lakossági fogyasztás után 585 Ft/m
3
, közületi fogyasztás után 720 

Ft/m
3
; ivóvíz mérő alapdíja 336 Ft/hó/fogyasztó. Ezek nettó összegek, melyekhez hozzájön 

még a 27 % ÁFA. 

 

Kérdések, hozzászólások: 
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Csősz László: Szokodi József a SIÓVÍZ Kft. ügyvezetője azt javasolta a képviselő-

testületnek, hogy a szennyvíz árát 585 Ft-ra kellene felemelni. Ám a kft. el tudná fogadni azt a 

megoldást, hogy maradna a 2011-es ár, azaz 566 Ft, ami tartalmazná a Simontornyai Város-

üzemeltetési Kft. tisztítási költségeit is, és a megosztásnál kellene valamilyen variációs lehe-

tőséget betenni, amikor a VII. napirendi pontot tárgyalják majd, hogy ezeket a költségeket az 

önkormányzat hogyan osztaná meg. Ha ezt a képviselő-testület elfogadná, a SIÓVÍZ Kft. 

ügyvezetője egyetértene vele, hogy maradna a 2011-es ár, amely tartalmazza a tisztítás és az 

átemelés költségeit is. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ha azt mondja a SIÓVÍZ Kft., hogy nem kívánja emelni a 

szennyvíz díját 3,41 %-kal, akkor ezt a testületnek tudomásul kell vennie, s ha ez miatt neki 

kiesése jelentkezik, azt nem kérheti az önkormányzattól.  

A két napirendi ponttal később tárgyalandó kérdésnél kell megmondania a képviselő-

testületnek, csökkenti, megtartja vagy emeli a támogatás mértékét, mert ez kizárólag az ön-

kormányzat döntésén múlik.  

 

Zsolnai István: Ebben az esetben úgy néz ki a dolog, hogy a SIÓVÍZ Kft. nem emel díjat, a 

képviselő-testület veszi át ezt a szerepet, és a lakosság kevesebb támogatást kap. 

 

Csősz László: Való igaz, a lakosságnak valamivel nagyobb terhet kell vállalnia, de a SIÓVÍZ 

Kft. is átvállal ebből a teherből valamennyit, hogy az önkormányzat könnyebb helyzetbe ke-

rüljön. 

 

Körtés István: Tehát a lakossági tisztítási díjra 585 Ft a javaslat, ez lenne 566 Ft, mint ko-

rábban is volt, de a lakosságnak nem ezt kell fizetni. A SIÓVÍZ Kft. a kapott határozatból 

nem tudta a tavalyi évben, mennyi az önkormányzati támogatás és mennyi a lakossági befize-

tés. Később, mikor tárgyalják a már említett napirendi pontot, láthatják, hogy az előterjesztés-

ben az szerepel, hogy csökkenteni szeretnék az önkormányzati részt, miáltal valamennyivel 

emelkedik a lakossági befizetés mértéke, a kettőt egybe kellene olvasztani, mert a SIÓVÍZ 

Kft. erről nem kapott támogatást. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület Csősz László képviselő módosító javaslatát, miszerint maradjon a 

szennyvíz ára 566 Ft/m
3
, 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

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

 

20/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

 

 

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű  

használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 1/2003.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a Tolna Megyei Kormányhivatal részére 2011. december 27-én postázásra került.) 

 

 

IV.) napirendi pont          

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igény-

bevételének 2012. évi díjai. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A pénzügyi bizottság által felvetett módosításokat elvé-

gezték az előterjesztett anyagban, a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2.26 %-os emelést 

kér, ennyi szerepel a javaslatban is. 

 

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

zottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben javasolt mértékű díjakat, és elfogadásra javasolta. 

Ezek szerint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási igénybevé-

telének 2012. évi díja a lakosság esetében 1.357 Ft/m
3 

+ ÁFA, intézmények, vállalkozók ese-

tében 2.001 Ft/m
3
 + ÁFA. A vízterhelési díj mértéke 14 Ft/m

3
 + ÁFA. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

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

 

21/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

 

 

a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására 

és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2006.(XII.22.) önkormányzati ren-

delet módosításáról 

 

(Rendelet a Tolna Megyei Kormányhivatal részére 2011. december 27-én postázásra került.) 

 

 

V.) napirendi pont 

 

Települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításá-

nak 2012. évi díjának megállapítása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság a következő díjak elfogadását javasolta elfogadásra: kedvezményes szállítási díj 195 

Ft + ÁFA, 110-120 l-es edényzet esetén 243 Ft + ÁFA, 240 l-es edényzet esetén 381 Ft + 

ÁFA, 1.100 l-es konténer esetén 2.485 Ft + ÁFA, 1,1 m
3
-es konténer esetén 3.775 Ft + ÁFA, 

4 m
3
-es konténer esetén 8.842 Ft + ÁFA, házhoz menő szelektív gyűjtés igénybevétele esetén 

274 Ft + ÁFA/ alkalom, 1.187 Ft + ÁFA/hó. 

A szolgáltató 9,8 %-os áremelést tartana szükségesnek, de 4 % körüli emelést kér. A bizottság 

3,86 %-ot javasolt. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István: Az előterjesztésben szerepel: „Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat 

az (1)-(5) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különb-

séget díjkompenzáció formájában köteles megtéríteni a közszolgáltatónak.” A VERTIKÁL 

Zrt. élni fog a jogával, vagy lehet alkudozni? 

 

Válasz: 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Az előkészítés során abban maradtak, hogy mivel ez a 

törvényi rendelkezés még nem hatályos, az önkormányzat nem építi be. Amikor a törvény 

hatályba lép, a szóban forgó százalékkal a törvény által meghatározott időponttól meg kell 

emelni. Az igénybevételi járulékot levették, így maradt 3,86 %, ezért szerinte a VERTIKÁL 

Zrt. elfogadja ezeket a díjakat. 
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Egyébként valószínűleg utoljára tárgyalja ezeket a kérdéseket a képviselő-testület, mert in-

formációi szerint a díjakat központilag fogják megállapítani, és úgy gondolja, nem fog Simon-

tornyán csökkenni a szemétszállítási díj. A jövőt illetően úgy néz ki, hogy 2013. január 1-től 

már nem az önkormányzat fogja a díjakat meghatározni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő rendelet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

22/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

 

 

a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 

7/2001.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a Tolna Megyei Kormányhivatal részére 2011. december 27-én postázásra került.) 

 

 

VI.) napirendi pont 

 

Szennyvíztisztítás 2012. évi díja. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

szennyvíztisztítás díjait a következőképpen javasolták elfogadásra: lakosság esetében 486 

Ft/m
3
 + ÁFA, közületek esetében 706 Ft/m

3
 + ÁFA. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

174/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

szennyvíztisztítás 2012. évi díjáról készített előterjesztést. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíztisz-

títás díját 2012-re az alábbiak szerint állapítja meg: 

 lakosság   486 Ft/m3+ÁFA, 

 közületi   706 Ft/m3+ÁFA. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

 

VII.) napirendi pont 

 

A csatornahálózaton befolyt szennyvíz díjának 2012. évi önkormányzati 

támogatása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat úgy, hogy az önkormányzati tá-

mogatás mértékét 150 Ft/m
3
 + ÁFA összegben állapítja meg. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Módosító javaslatként elmondta, úgy javasolja megosztani az 566 Ft-os árat a 

szolgáltató irányába, hogy a lakossági 366 Ft + ÁFA, az önkormányzati támogatás pedig 200 

Ft + ÁFA legyen. Az önkormányzat próbál kivonulni ebből a helyzetből, s a számítások sze-

rint mintegy 3,5 millió Ft spórolnak meg így a jövő évben. A cél eddig is az volt, próbáljanak 

meg kivonulni ebből az ártámogatásból, természetesen óvatosan, hogy az érdekek ne sérülje-

nek. Nem szabad egyszerre 40-50 %-os áremelést rázúdítani a jelenleg már bekötést élvezők 

nyakába, ez a javaslat alapján kb. 15-20 %-os emelés lesz. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület Csősz László képviselő módosító javaslatát 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

175/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

csatorna-hálózaton befolyt szennyvíz díjának 2012. évi önkormányzati tá-

mogatásáról készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatornán ke-

resztül a tisztító telepre juttatott szennyvíz esetében a 2012. évi lakossági ár-

támogatás fajlagos összegét 200 Ft/m
3 

+ ÁFÁ-ban állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

VIII.) napirendi pont 

 

Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékeny-

ségről beszámoló. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyal-

ta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

176/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármester-

ének a Tamási-Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Kistérségi 

Társulása tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, elfogadja. 

 

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

si önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

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

nek.  
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IX.) napirendi pont 

 

Az önkormányzati társulásokról beszámoló. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megvitatta, 

és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdések, hozzászólások:  

 

dr. Mihócs Zsolt: Két éve folyik a betegbiztosítás ellenőrzése, ami után 50 Ft-ot fizet minden 

szolgáltató számára a társadalombiztosító. Önhibájukon kívül belekeveredtek egy megoldha-

tatlan problémába, ugyanis a rendeletben az áll, hogy egy szolgáltató egyféle jogcímen ellen-

őrizhet. Amelyik esetben az ellenőrzés megtörtént, az után 50 Ft-ot fizet a TB. Ezt a pénzt a 

gesztor önkormányzat kapja meg.  

A szekszárdi Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem hajlandó figyelembe venni, hogy az 

orvosi program nem tudja kezelni, a beteg hova valósi, fejér megyei vagy tolna megyei. Ezért 

a különböző megyéből érkező betegeket külön kell ellenőrizni.  

Amikor ez az egész beindult levelet kaptak Szekszárdról és Székesfehérvárról, amely a hozzá-

férési kódot tartalmazta ehhez a számítógépes ellenőrzéshez. A programba beépítésre került 

ez a jelszó, és a szekszárdi OEP-től folyamatosan telefonálnak, miért nem ellenőriznek a 

rendszerben, holott az ellenőrzések megtörténtek.  

Amennyiben valamelyik betegnek nem történik meg az ellenőrzése nemcsak, hogy nem fizeti 

ki az 50 Ft-ot a TB, hanem 75 Ft-ot von le. Ez 2009-ben 145.000 Ft, 2010-ben 234.000 Ft, 

2011-ben eddig 190.000 Ft volt, ami összesen 650.000 Ft elmaradást jelent, amit nem kaptak 

meg az OEP-től, pedig miután az ellenőrzések megtörténtek, jogosultak lennének rá.  

Jelzett ez ügyben Hirt Ferenc úr felé, a minisztérium felé, leírta a problémát, segítséget kért a 

megoldáshoz, de választ sehonnan sem kapott. Szekszárdról azt a választ kapta, dolgoznak a 

problémán, ám, azóta sem történt semmi.   

Két és fél éve tartozik az OEP, amit nem hajlandó kifizetni. Ezért javasolja, hogy írjanak egy 

hivatalos levelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a pénz kifizetése ügyében, ehhez 

kéri a képviselő-testület felhatalmazását a polgármester asszony felé, hogy elindítsák ezt az 

egészet. 

Amennyiben ezt a problémát nem tudják megoldani, nem fog finanszírozást kapni az ügyelet. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Egyetért dr. Mihócs Zsolt képviselő felvetésével, még az 

idén meg kell oldani ezt a problémát, lassan már 1 millió Ft-ról lesz szó. Bürokrácia és tehe-

tetlenség jellemzi ezt az egészet. Közösen, határozottan kell fellépni. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ehhez nem kell a képviselő-testület felhatalmazása, mivel 

kötelessége megtenni a szükséges intézkedést az önkormányzatnak, csak tudjon róla a testület. 
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Eddig pozitív példaként volt kiemelve a simontornyai központi orvosi ügyelet azért, mert más 

megyét is ellát. Országos rendezvényeken is megemlítették. Ugyanakkor az a helyzet, hogy 

bár a számítógépes programok sokat segítenek, az érdemi munkavégzést akadályozzák bizo-

nyos dolgok. Ne egy program határozza meg azt, hogy kifizetik az 1 millió Ft-ot vagy nem, 

főként, hogy azt a jogszabály, törvény megengedi, illetve előírja.  

A polgármester asszony írja meg a levelet, abból kiindulva, hogy ez pozitív példa volt eddig. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

177/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése szerint 

az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje – az önkormányzati tár-

sulások tevékenységéről, a társulások pénzügyi helyzetéről és a társulási cé-

lok megvalósulásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

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

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése által megállapított kötelezettségének. 

 

 

X.) napirendi pont 

 

A teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása. Tájékozta-

tó a jegyző teljesítményértékeléséről.  
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

              Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztésekkel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 
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178/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

A.) A képviselő-testület megtárgyalta Simontornya Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi tel-

jesítménykövetelményei alapját képező célokról szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

A képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzatának a köztisztvi-

selőkkel szemben 2012. évre támasztandó teljesítménykövetelmények 

alapjául az alábbi célokat határozza meg: 

 

I.) Az önkormányzat gazdasági programja alapján meghatározott célok: 

 

1.) A város fejlesztési céljainak elérése érdekében a pályázatok út-

ján az önkormányzat által elérhető lehetőségek maximális ki-

használása, a pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kíséré-

se, az aktuális pályázatok mielőbbi előkészítése és benyújtása, 

valamint a nyertes pályázat lebonyolítása. 

 

2.) Simontornya Város Önkormányzatának 2011. január 1-től 2014. 

december 31-ig terjedő időszakra szóló Gazdasági Programjá-

ban szereplő feladatok időarányos teljesítése. 

 

II.) Aktuális kiemelt célok: 

 

1.) Az új Alaptörvényben, és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, 

valamint a jövőben elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sar-

kalatos törvényben foglaltak figyelemmel kísérése, és az ebből 

adódó feladatok végrehajtása. 

 

2.) Kezelhető szinten tartani a város 2011. évi költségvetési hiányát, 

a tervezett saját bevételeket a lehető legoptimálisabb szinten be-

szedni. 

 

3.) Meg kell követelni az intézmények jogszerű, hatékony és taka-

rékos működését. 

 

4.) Szakszerű lebonyolítással biztosítani kell a nyertes pályázatok 

határidőben történő, szabályszerű megvalósítását. 

 

5.) Felkészülés a járási hivatalok felállításával kapcsolatos szerve-

zeti átalakításokra. 
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6.) A képviselő-testületi illetve bizottsági ülések színvonalas szak-

mai igazgatási és jogi előkészítése, a lebonyolítás feltételeinek 

biztosítása. A képviselő-testület üléstervében szereplő napiren-

dek határidőben történő előkészítése. A megalkotott rendeletek 

érvényesülésének figyelemmel kísérése, a hozott határozatok 

időbeni végrehajtása. 

 

7.) A 1012. évtől kezdődő STARTMUNKA programban foglalt ön-

kormányzati feladatok végrehajtása, az ezzel kapcsolatos jog-

szabályváltozások folyamatos figyelése és betartása. 

- a város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt; 

- a Sió-Kapos ivóvízminőség-javító projekt (Simontornya – 

Pálfa – Tolnanémedi) 

 

8.) A kiemelt beruházások lebonyolításában való közreműködés, a 

szennyvíz, a város-rehabilitációs pályázataiban szereplő felada-

tok végrehajtása. 

 

9.) Az árvíz- és belvízvédelem helyzetének javítása, a felszíni és 

zárt csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartása, fenntartása, 

valamint szilárd útburkolatú utak folyamatos felújítása. 

 

10.) Önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, 

a vagyonnyilvántartás folyamatos gondozása. 

 

11.) Környezetvédelmi Program valamint a Hulladékgazdálkodási 

Terv elkészíttetése. 

 

12.) A polgármester illetőleg a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 

önkormányzati és államigazgatási ügyek előkészítése. 

 

13.) A szociális és gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendele-

tei módosításából eredő feladatok végrehajtása, a támogatási 

rendszer áttekintése. A szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló önkormányzati rendelet jogszabályoknak megfelelő 

átalakítása. 

 

14.) A bürokráciamentes ügyfélbarát ügyintézés érdekében az I. fokú 

ügyintézés színvonalának, és a hatósági ügyintézés ügyfeleket 

szolgáló jellegének javítása a lakossági panaszok csökkentése 

útján. 
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15.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során 

az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések ma-

radéktalan betartása, biztosítva a gazdálkodás szabályszerűségét, 

célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok figye-

lembevétele alapján. 

 

16.) A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati va-

gyon hatékony hasznosítására. Az ehhez vonatkozó szerződések 

önkormányzati érdekből történő módosításának, megszüntetésé-

nek kezdeményezése. A jogszabályok által megkövetelt nyilván-

tartások vezetése, szükséges időközönként történő aktualizálása, 

a vagyonértékelés, értékbecslés elvégzése. 

 

17.) Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhát-

ralékok csökkentése. A behajtások hatékonyságának növelése, 

különös tekintettel a szemétdíj hátralékokra. 

 

18.) Intézkedési tervjavaslat kidolgozása a közoktatási intézmények 

esetleges állami átadásával kapcsolatban. Felkészülés az érintett 

intézmények átadásával kapcsolatos dokumentumok előkészíté-

sére, felülvizsgálatára. Részvétel mind az átadandó, mind az ön-

kormányzat kezelésében maradó intézmények költségvetésének 

előkészítésében. 

 

19.) A 2012. évhez kapcsolódó évfordulók méltó megünneplése, az 

évfordulókkal kapcsolatos események megszervezése. Kapcso-

lattartás különböző szervezetekkel, testvérvárosokkal és a médi-

ával. 

 

20.) A sporttevékenységekhez és egészséges életmód népszerűsítésé-

hez kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, 

ajánlása az érdekeltek részére. A városban zajló sportrendezvé-

nyek előkészítése, szervezése, kapcsolattartás a sportegyesület-

tel. 

 

21.) Szorosabb kapcsolattartás az iskolai diákönkormányzattal, lehe-

tőség szerint képzések, rendezvények megvalósítása. 

 

22.) Kiemelt figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmével 

és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos előírások 

betartására. Biztosítani kell a közérdekű adatok és az azokban 

történt változások folyamatos közzétételét. 
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23.) A polgármesteri hivatal ügyintézésében erősödjön a szolgáltató 

jelleg, és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás 

eszközei és módszerei. Az ügyintézési határidő pontos betartása, 

az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, felvilágosítása, az ügyinté-

zés törvényességi színvonalának emelése, a lehetőségekhez ké-

pest az eljárások egyszerűsítése. Kiemelendő továbbá, hogy ja-

vítani kell a szervezeti egységek közötti kommunikációt az ügy-

felek tehermentesítése céljából. 

 

III.) Egyéb célok: 

 

1.) Az önkormányzati intézmények működési feltételeinek folyama-

tos figyelemmel kísérése, szakmai munkájuk segítése, gazdasá-

gos működtetés elősegítése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon állagának 

megóvására, felújítására. 

 

2.) Az önkormányzat tulajdoni részesedésében működő gazdasági 

társaságok törvényes működésének elősegítése. 

 

3.) A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevé-

kenység informatikai továbbfejlesztését, figyelemmel az elekt-

ronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges feltételek megte-

remtésére. 

 

Határidő: folyamatos, 2011. december 31. és 2012. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

B.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapít-

ja, hogy polgármestere eleget tett a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény 34. § (6) bekezdése által megállapított tájékoz-

tatási kötelezettségének, tájékoztatta a képviselő-testületet Bárdos Lász-

ló címzetes főjegyző teljesítményértékeléséről. 

 

 

XI.) napirendi pont 

 

Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója. 
 

Előadó: Petrovics Péter Györgyné intézményvezető 

 

(Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtár-

gyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolta. 

Gratuláltak az intézmény vezetőjének, hogy a sok problémából ilyen szépen kilábaltak, és 

további sikeres munkavégzést kívántak. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Az előző anyag tartalmazta konkrétan a pénzügyi oldalt, s örömmel tapasztal-

ta, hogy az intézmény végre átbillent pozitív irányba, a bevételek meghaladták a kiadásokat, 

melyhez ő is csak gratulálni tud, remélve, hogy ez a jövőben is így marad. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Végre egy olyan beszámoló, amit „józan paraszti ésszel” is meg lehet érte-

ni. Csak így tovább! 

A házi segítségnyújtás költségei is fedezve lesznek? 

A beszámolóban az szerepel, hogy vércukor vizsgálat ellenőrzésére csak Belecskán van lehe-

tőség, mivel a többi település nem rendelkezik a szükséges műszerrel. Hol nincs vércukormé-

rő? Esetleges vásárlás esetén a társult településeket is be kell vonni. 

 

Válaszok: 

 

Petrovics Péter Györgyné intézményvezető: A házi segítségnyújtással kapcsolatban még 

elmondaná, hogy a munkaügyi központtól kapnak segítséget, az alkalmazott személy béreit és 

juttatásait is megkapják még két évig, sőt, mivel munkanélkülit alkalmaznak, még a START 

extra kártyára is igényt tarthatnak. 

Sajnos Simontornyán sincs vércukormérő, de be fogják terveztetni a jövő évi költségvetésbe. 

Miután a vércukormérést itt végzik el, a társult településeknek nem kell beszállnia a készülék 

árába. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

179/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és 

elfogadta az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszá-

molóját. 
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XII.) napirendi pont 

 

A kisebbségi önkormányzat és helyi önkormányzat közötti megállapodás 

áttekintése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

              Orsós István elnök 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: Hallott róla, hogy a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat kará-

csonyi ünnepséget rendezett, amiről a képviselő-testület nem tudott, pedig szívesen részt vet-

tek volna. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A jegyző és a polgármester kapott meghívót. 

 

Válasz: 

 

Orsós István elnök: Sajnos későn készültek el a meghívók. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

180/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) 

bekezdés o) pontja szerint át nem ruházható hatáskörében – utalással az ál-

lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-ára és 68. § (3) be-

kezdésére – áttekintette a Simontornya Város Önkormányzata és Simontor-

nya Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között megkötött, és a 2014. 

évi helyhatósági választásokig hatályos együttműködési megállapodást. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az együttműködési megállapodás 

megfelel az Áht., illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 

292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 37. § (4) be-

kezdése és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, az Ötv. és a nemzeti és etni-

kai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény jogszabályi ren-

delkezésein alapul, rendeltetésének megfelel. 
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Az együttműködési megállapodás teljes körűen szabályoz a megállapodást 

megkötő önkormányzatok költségvetésének elkészítésére, elfogadásának, 

valamint a költségvetési előirányzatok módosításának, a költségvetési in-

formációszolgáltatás rendjére vonatkozóan, az együttműködődési megálla-

podásban érintett önkormányzatok gazdálkodása a megállapodás alapján 

problémamentesen végrehajtható 

Az együttműködő helyi és kisebbségi önkormányzat együttműködési megál-

lapodás szerint szabályozott gazdálkodási feladatait a képviselő-testület hi-

vatala, mint a gazdálkodás végrehajtó szerve ellátja. 

 

A képviselő-testület nem kíván élni az együttműködési megállapodás az 

Ámr. 37. § (5) bekezdése által biztosított módosítási lehetőségével, megál-

lapítva, hogy a helyi és a kisebbségi önkormányzat együttműködésének a 

hatályos együttműködési megállapodás megfelelő keretet biztosít, az 

együttműködés során megoldandó feladatok nem merültek fel. 

 

Határidő: a határozat jegyzőkönyvi kivonat formájában történő megküldésé-

re a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 54. § (4) bekezdése 

által megállapított határidő megtartásával 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIII.) napirendi pont 

 

Javaslat a képviselő-testület 2012. évi I. féléves munkatervére. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Munkaterv-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A munkatervet egy plusz oldallal egészítette ki, mely ösz-

szefoglalóan tartalmazza az első félévben tartandó bizottsági és testületi ülések időpontjait, az 

ülések anyagának kiküldési határidejét. 

Kérte, fogadja el a testület, hogy míg a nagyberuházások folynak, minden testületi ülésen fog-

lalkozzanak velük, a polgármester asszony tájékoztassa folyamatosan a képviselőket – akár 

csak szóban – arról, mi van a szennyvízzel, a város-rehabilitációval illetve az ivóvízprogram-

mal.  

Javasolta még egy napirend felvételét a munkatervbe: az Ipari Társasház megkereste a hivatalt 

az ügyben, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban milyen gondjaik vannak a bőrgyár 

területén tulajdont vásárolt kft-knek, melyek vezetői úgy érzik, az önkormányzatnak hatéko-

nyabban közre kellene működnie, segíteni tevékenységüket a gáz, víz, szennyvíz területén. 
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Abban maradtak, felméretik a problémákat, megnézik, azok megoldása körülbelül mennyibe 

kerülne, majd a januári ülésen az erről készült anyagot a képviselő-testület elé fogják terjesz-

teni. Ezt az előkészítő munkát a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. fogja elvégezni. A kép-

viselő-testület pedig majd eldönti, tud-e érdemben foglalkozni a kérdéssel, illetve van-e lehe-

tősége az önkormányzatnak valamilyen anyagi segítség nyújtására.  

Február 13-ára bizottsági ülések és testületi ülés is van tervezve, ez a 2012 éves költségvetés 

I. fordulóban történő elfogadását jelenti. A törvény szerint 15-éig be kell terjeszteni a költség-

vetést, de érdemben annyira még nem tudják kialakítani, hogy 13-áig el is fogadja azt a képvi-

selő-testület. Azonban rendelkeznek talán majd olyan információkkal, melyek alapján valam-

ennyi bizottság meg tudja tárgyalni kötetlen megbeszélés keretében azt a tervezetet, melyet 

addig elkészít a pénzügyi osztály, utána rendkívüli ülésen a képviselő-testület meghatározza a 

feladatokat, majd a február végi, rendes testületi ülésen másodszor is visszatérnek a költség-

vetés elfogadására. 

A többi napirendi pont többnyire olyan téma, melyet kötelező megtárgyalni, illetve a központi 

orvosi ügyelet kérdésére történő visszatérés az miatt, hogy a moratórium lejár, az ügyeletet 

meg kell tartani, működtetni kell, de hogy ez hogyan történjen, majd a hivatal kidolgozza az 

orvosokkal egyeztetve, és a testületnek kell kimondania, hogyan tovább. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: A munkatervben április 30-a pihenőnapként szerepel helytelenül, a munka 

törvénykönyve szerint ugyanis ez munkaszüneti nap. 

 

Körtés István: Meg kell vizsgálni a bőrgyár területén lévő cégek esetében mennyi a kibocsá-

tott szennyvíz, stb., teljes képet szeretnének kapni arról, mi a helyzet azon az ipari területen. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

181/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. I. félévi 

munkatervet megtárgyalta, és a javasolt módosításokkal elfogadja. 

 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 
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XIV.) napirendi pont 

 

E G Y E B E K 

 
XIV/1.) napirendi pont 

 

Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának jóváhagyása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

gyalta az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, és elfogadásra javasolta. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

182/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az államház-

tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 93. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint az alapítói jogok körébe sorolt és ezért a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 

10. § (1) bekezdés o) pontja alapján a törvény által át nem ruházható és az 

Ötv. 10. § (1) bekezdés g) pontja körébe tartozó hatáskörében, az Ötv. 15. § 

(1) bekezdése által minősített többséggel hozott határozatával: 

- elfogadva a Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás Társulási Ta-

nácsának a Társulási Megállapodás 3. pontja harmadik franciabekezdé-

se szerinti hatáskörében tett javaslatát, 

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

jóváhagyja a közös fenntartású „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
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Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője gondos-

kodik arról, hogy a „Simontornya és Térsége személyes gondoskodást nyúj-

tó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás „ŐSZIKÉK” 

Szociális Szolgáltató Központ Simontornya Szervezeti és Működési Sza-

bályzata” a szociális intézmény egyéb alapdokumentumaival - Szakmai 

Programjával, az Idősek Otthona Házirendjével, az Idősek Klubja (nappali 

ellátás) Házirendjével, valamint a szociális ellátások igénybevételére vonat-

kozó szerződésformulákkal egyetemben -  a szociális intézmény székhelyén, 

telephelyén és szolgáltatási helyein elérhetőek legyenek, az intézményfenn-

tartó társulásban részt vevő önkormányzatok honlapján történő megtekinthe-

tőség biztosítása mellett. 

Az intézményvezető, mint az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv veze-

tője felelős a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai 

Program, az Idősek Otthona Házirendje és az Idősek Klubja házirendje vég-

rehajtásáért, az egyes ellátási formákra megjelölt célok, feladatok teljesülé-

séért, a feladatellátás meghatározott szakmai tartalmának megvalósításáért, 

a szakmai színvonal biztosításával. 

 

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

ellátó polgármesterét, úgy is, mint a Társulási Tanács elnökét, hogy az Áht. 

93. § (1) bekezdés a) pontja szerint az alapítói jogok körébe tartozó, az Szt. 

92/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartói hatáskört gyakorló a Szer-

vezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása érdekében küldje meg a társu-

lásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei számára a Társulási 

Tanács 5/2011.(XI.16.) társulási Tanácsi határozatának jegyzőkönyvi kivo-

nat formájában történő megküldése mellett, a Szervezeti és Működési Sza-

bályzattal egyetemben. 

 

Határidő: soron kívül, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei 

soron következő ülésükön a Szervezeti és Működési Szabályzat 

jóváhagyása tárgyalható legyen 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIV/2.) napirendi pont 

 

Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Alapító Okiratának első módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Csősz László az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

183/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. 

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

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

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

hozott határozatával a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános 

Iskolai Társulása által fenntartott Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát módosít-

ja, a képviselő-testület üléséről készítendő jegyzőkönyv mellékletét képező 

Alapító Okirat módosítása közokirat és a módosításokkal egységes szerke-

zetbe foglalt Alapító Okirat tartalmának megfelelően, a módosításra vonat-

kozó javaslatot elfogadva.  

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az Alapító Okirat módosítását 2011. 

szeptember 1. hatállyal módosult a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 121. § (29) bekezdése 2011. szeptember 1-jei módosítása tette szük-

ségessé. 

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

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

(1) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 

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

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

 

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

szerint ellátó polgármesterét az Alapító Okirat módosítása és a módosítá-

sokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat közokiratok aláírására, 

felülbélyegzésére.  

 

Határidő: a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően, illetőleg a jogsza-

bály alapján az Alapító Okiratban foglaltak szerint 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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XIV/3.) napirendi pont 

 

Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Alapító Okiratának második módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

184/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. 

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

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

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

hozott határozatával a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános 

Iskolai Társulása által fenntartott Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát módosít-

ja, a Képviselő-testület üléséről készítendő jegyzőkönyv mellékletét képező 

Alapító Okirat módosítása közokirat és a módosításokkal egységes szerke-

zetbe foglalt Alapító Okirat tartalmának megfelelően, a módosításra vonat-

kozó javaslatot elfogadva.  

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az Alapító Okirat módosítását az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának beveze-

téséről és kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) NKM rendelet 3/2011.(I.26.) 

NEFMI rendelettel történő módosítása az Alapító Okirat módosítását szük-

ségessé tette. 

 

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

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

(1) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 

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

alapul és az Ámr. 10. § (10) bekezdése szerint készült.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 

szerint ellátó polgármesterét az Alapító Okirat módosítása és a módosítá-

sokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat közokiratok aláírására, 

felülbélyegzésére.  

 

Határidő: a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően, illetőleg a jogsza-

bály alapján az Alapító Okiratban foglaltak szerint 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIV/4.) napirendi pont 

 

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és a „Simontornya Város 

Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása” elnevezésű projekthez kapcso-

lódó tájékoztatási feladatok beszerzési dokumentumainak elfogadása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben leírtakat azzal a kikötéssel, hogy nézzen utá-

na a hivatal, szükséges-e ezeknek a feladatoknak a megoldását kiszervezni. Külső cégnek 

kell-e ezt intézni vagy a hivatal is elvégezheti ezeket a feladatokat. 8 millió Ft-ról van szó, 

ezért szükséges megvizsgálni, nem oldható-e meg házon belül. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Jegyző úrral megnézték a pályázati felhívást, melyben 

rögzítésre került, hogy a feladat elvégzését csak külsős vállalhatja el.  

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Az adatokat a hivatal fogja szolgáltatni, de a munkát ki 

kell szervezni. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

185/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szenny-

vízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt tájékoztatási feladatok közbe-

szerzési dokumentumainak elfogadásáról készített előterjesztést. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés-

hez melléklet közbeszerzési dokumentumokat (ajánlatkérési Dokumentáció, 

szerződés-tervezet) változtatás nélkül elfogadja. 

Az eljárásra meghívottak köre: 

 NÍVÓ-STÚDIUM Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Bt. Szekszárd, 

Ady E. u. 9. 

 EU-MI Oktatási, Szervezési és Minőségbiztosítási Bt. Decs, Széchenyi 

u. 12. 

 HÍD MG Oktatási és Tanácsadó Bt. Szekszárd, Vincellér u. 55. 

 Könyv István János Simontornya, Petőfi u. 12. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIV/5.) napirendi pont 

 

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú „Simontornya Város Szenny-

vízelvezetése és Szennyvíztisztítása” projekt önerejének csökkentési lehető-

sége. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés 

készítésének időpontjában az ajánlat még nem érkezett meg, azóta viszont igen. Az ajánlat 

szerint ennek a programnak az elkészítése 2.500.000 Ft-ba kerülne. Ennek megfelelően a 180 

mFt bázis esetében a nyereség (önkormányzati önerő csökkenés) 45 mFt lenne. Javasolta a 

program elkészíttetését. 

 

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

zottság javasolta az előterjesztett javaslat elfogadását azzal, hogy mivel az előterjesztésben 

még nem szerepeltek árak, hétfőre, a testületi ülésre legyenek meg, mert csak azok ismereté-

ben célszerű a döntést meghozni. 

Felvetődött még kérdésként, tudnak-e valamit erről a Zöld-Híd Alapítványról, kik ők, van-e 

valamilyen referencia róluk? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A szennyvíz és ivóvízminőség-javító projekteknek kör-

nyezetvédelmi szervezettel kell kapcsolatban lenni, ez egy vállalás, ami azt jelenti, hogy pro-

jektenként legalább három vállalást kell tennie az önkormányzatnak, ilyen pl. a 21-es tervké-

szítés, esélyegyenlőségi program készítése, stb.  
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A Zöld-Híd Alapítvány mindkét tevékenységet ingyenesen vállalta azzal, ha esetlegesen lesz 

valamiféle programkészítési lehetőség, azt lehetőleg neki adja az önkormányzat. Egyébként 

15 éve működnek, Pécsen vannak, országos hírűek. Az ivóvíz és szennyvíz projektekhez is 

velük van együttműködési megállapodása az önkormányzatnak. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: 78-22 %-os arányban elszámolható, vagy önerőből kell biztosítani ennek a 

költségét. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ez a program véleménye szerint sehol nem számolható el. 

45 millió Ft-tal kevesebb önerőt kell fizetnie az önkormányzatnak. Ebbe nem lehet ezt az ösz-

szeget belevenni. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Tehát eredményesség esetén 42,5 millió Ft-tal tudják 

csökkenteni. Sikerdíjként nem lehet szerződést kötni? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Meg lehet próbálni, de akkor a pályázatot is nekik kellene 

elkészíteniük, azonban pályázatot még nem készítettek, mivel környezetvédelemmel foglal-

koznak, nem pályázatírással. Nem lehet a kettőt összehozni sikerdíjként. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

186/2011.(XII.19.) 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 önerejének csökkenté-

séről készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a 

15/2011.(IV.22.) BM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontjában megnevezett 

szennyvízelvezetés- és szennyvíztisztítás tekintetében a kistérségi progra-

mot. Ehhez a szükséges forrást a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 

A program készítésére felkéri a Zöld-Híd Alapítványt (7621 Pécs, Széche-

nyi tér 2.). A program elkészítésének díja 2,5 mFt. Az alapítvány – tevé-

kenységénél fogva – ÁFA mentes. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

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

 

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú „Simontornya Város Szenny-

vízelvezetése és Szennyvíztisztítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó 

szennyvíztelep építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak elfoga-

dása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

187/2011.(XII.19.) 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 szenny-

víztelep építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról 

készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés-

hez mellékelt közbeszerzési dokumentumokat változtatás nélkül elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIV/7.) napirendi pont 

 

Önkormányzati temető létesítésének lehetősége. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

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

viselő-testület már a múltkori ülésén megtárgyalta egy új önkormányzati temető létrejöttének 

lehetőségét, és döntött a Katolikus Egyház által ingyen felajánlott terület ügyében. A bizottság 

véleménye az volt, hogy ezért a továbbiakban ne foglalkozzanak más területekkel. Nem java-

solta a bizottság csereingatlan felajánlását Kovács Kornél részére. 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság elutasította 

Kovács Kornél ajánlatát, továbbra is fenntartva 2011. novemberében hozott határozatát. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István: Nem ingyen kapta az önkormányzat az egyháztól a szóban forgó területet, 

ugyanis a szemetet el kell hordani onnan nem kevés pénzért (5 év alatt 1 millió Ft). Nem be-

szélve arról, hogy a hulladékelszállítással nagy kötelezettséget vesznek a nyakukba. Lépése-

ket kell tenni annak érdekében, hogy az egyházi temető területéről az egyház vitesse el a sze-

metet, hiszen a bevételek is hozzá folynak be. 

Ott, azon a részen, ami most Kovács Kornél tulajdonát képezi egy zárt temetőrészt lehetne 

kialakítani. Amennyiben egy csereingatlanért (Szilfa utcai) megkapná az önkormányzat ezt a 

területet, jócskán nőne a temető területe, és előbb-utóbb egyébként is szükségessé válik ennek 

a földrészletnek a megszerzése. És egy olyan Szilfa utcai területért kapná az önkormányzat 

cserébe, amit semmire sem használ. 

Ez a csere megoldaná az önkormányzat problémáját, zárt temető lenne. Amint lesz pénze az 

önkormányzatnak, az urnafalat is bővíteni lehetne. 

 

Csősz László: A csereként felajánlott terület katasztrofális állapotban van, az egyik része 

szinte szemétlerakóként funkcionál, sírok is találhatók ott, melyekről nem tudni, hogy kerül-

tek oda.  

Szempont az is, hogy egy hónapja már döntött ebben a kérdésben a képviselő-testület, a pol-

gármester asszony pedig megkezdte a tárgyalást az egyházzal, már egy megegyezés-közeli 

állapotban van ez a kérdés. Amint rendeződnek papíron is a dolgok, 20-25 évre megoldódnak 

Simontornya temetkezési gondjai. 

Az urnafalat illetően valóban célszerű lenne esetleg abba az irányba elindulni, de sokkal ész-

szerűbb a jelenlegi önkormányzati temető ravatalozó irányába néző oldalán folytatni, ahol 

már az alap is megvan. 

A felajánlott területet megnézte, és véleménye szerint milliós nagyságrendű összeget kellene 

rákölteni ahhoz, hogy olyan állapotba kerüljön, ami megfelel temetkezés céljára. 

 

Zsolnai István: Még egyszer mondja, hogy a szemétszállítás költsége egy bérleti díjat fog 

kitenni. Most 200.000 Ft a szemétszállítás díja egy évben, az arány: 50.000 Ft az önkormány-

zati részről, 150.000 Ft az egyházi temetőé. 

A Szilfa utcai telkekkel pedig nem fog tudni mit kezdeni az önkormányzat. 

A felajánlott területen, mint azt Csősz László képviselő említette, már egyébként is vannak 

sírok. 
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Csősz László: A terület, amit most az egyháztól bérel majd az önkormányzat, már temetőnek 

van nyilvánítva, használatba vételéhez semmiféle eljárás nem szükséges. 

Kovács Kornél területe termőföldként van nyilvántartva, azt onnan ki kell vonatni, át kell mi-

nősíttetni, rengeteg procedúrával járna, míg a célnak megfelelővé válna. Nem kell elzárkózni 

ettől a kérdéstől, de most nincs aktualitása. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el 

 

A képviselő-testület Zsolnai István képviselő javaslatát 4 nem, 1 igen szavazattal elutasította. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 ellenszava-

zattal – a következő határozatot hozta: 

 

188/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzati temető létesítésének lehetőségéről készített előterjesztést. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi 

LXV. tv. 80. § (1) bekezdésben kapott jogkörében eljárva önkormányzati 

temetőnek továbbra is fenntartja az egyházi temető bérletére hozott döntését. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2012. március 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIV/8.) napirendi pont 

 

Derékhegyi út burkolattal való ellátása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a LEADER pályázat beadását azzal a kikö-

téssel, hogy csak akkor, ha ez az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. 

 

Kérdések, hozzászólások: 
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Csősz László: Történt-e egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy esetleg közműfejlesztési hozzá-

járulást kell kivetni, és az érintett ingatlanok tulajdonosai fizetik meg. Vagy ez csak egy el-

képzelés? 

 

Körtés István: 75 %-os támogatottságú pályázatról van szó, és az volt az elképzelés, hogy 

bár rövid az idő, de ennek a Derékhegyi útnak a tervei készek, most be lehetne nyújtani ezt a 

pályázatot.  

Ha az érintett szőlőtulajdonosok felvállalnák ezt, illetve még a honvédséget is megkeresnék, 

tárgyalnának velük, és össze tudnák szedni a szükséges önerő részt, akkor meg kell lépni. 

Amennyiben nem jön össze az önerő, mivel az önkormányzatnak nincs pénze, el kell állni 

ettől a pályázattól. 

 

Csősz László: Ha jól értette, a pályázat benyújtásához szükséges a 2,4 millió Ft, s a 48 millió 

Ft-nak 75 %-a támogatott, az önerő pedig 12 millió Ft. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Nem kellene bevonni ebbe a honvédséget, mert akkor ki tudnák tenni a 

táblát, hogy ne hajthassanak be az útra. Ugyanis ha belekeverik a honvédséget, akkor az út 

egy év múlva megint járhatatlanná válna, tehát rosszul jönnének ki belőle. Nélkülük viszont 

az ottani gazdáké lenne az út. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Nem tudja hány szőlősgazdát érint az útépítés, de 12 mil-

lió Ft-ot összeszedni a honvédség nélkül szinte lehetetlen. 2,4 millió Ft-ot lehetne összeszed-

ni, s utána, ha az út megépül, közműfejlesztési hozzájárulást kell kivetni. Az pedig egy rende-

lettel megállapított kötelezettség. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Meg kellene várni a január közepét. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Mivel a pályázat benyújtásához jogerős építési engedély 

szükséges, nem tudnak januárban visszatérni a kérdésre, mivel január 31-ig be kell adni. Most 

kell döntenie a képviselő-testületnek, beadják-e a pályázatot vagy sem. 

 

Csősz László: Ez eddig rendben is van, de honnan szereznek 2,4 millió Ft-ot? 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Támogatja az önkormányzat a pályázat benyújtását, de 

egyetlen fillért sem tud hozzátenni. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A 2,4 millió Ft-os összeg az építési engedélyek felülvizs-

gálatának, a pályázatírásnak, a pénzügyi ütemtervnek, tervezői nyilatkozatnak, a terv átdolgo-

zásának költségeit fedezi. 

 

Válaszok: 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Nem történt egyeztetés, ugyanis amíg a képviselő-testület 

nem dönt a kérdésben, és nem hatalmazza fel a polgármestert, nem lehet megkezdeni a tár-

gyalásokat. Az önkormányzat szeretné, ha megvalósulna a szőlőhegyi út burkolattal történő 

ellátása, de egy fillért sem tud adni hozzá. 

Januárban térjenek vissza erre a kérdésre, ha a felhatalmazást megkapja, megkezdi az illetéke-

sekkel a tárgyalásokat. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

189/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Derékhegyi út burkolattal való ellátásáról készített előterjesztést. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

111/2011.(XI.24.) VM rendelet értelmében támogatási igényt nyújt be a Si-

montornya, zártkerti 3001 hrsz alatti önkormányzati közút (mezőgazdasági) 

út burkolattal való ellátására. A projekt tervezett (becsült) költsége 

48.300.000 Ft. A pályázat beadásához szükséges költség (becsült) összege 

2.400.000 Ft. A pályázat támogatási intenzitása 75 %. A támogatási igény 

beadásához szükséges 2.400.000 Ft összeget az érintett ingatlanok tulajdo-

nosai hozzájárulásából kell fedezni. Nyertes pályázat esetén foglalkozik a 

képviselő-testület a további teendőkkel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2012. január 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIV/9.) napirendi pont 

 

Mészáros utcai kandeláber megrongálásából eredő feladatok meghatározá-

sa. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

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

zottság javasolta, hogy miután tudomásuk szerint a feljelentés már megtörtént a rongáló ellen 

a rendőrségen, és a tettes is megvan, ezért fizesse ki ő az új kandeláber árát. Ha nincs meg a 

tettes, illetve nem tudják behajtani tőle az okozott kárt, térjenek vissza a kandeláber cseréjére, 

vagy a régi kandeláber megjavítására. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

190/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Mészáros utcai kandeláber megrongálásából eredő feladatokról készített elő-

terjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mészáros ut-

cai megrongált kandeláber tekintetében az alábbi döntést hozta: amennyiben 

az elkövető személye ismertté válik, és a rongálás költsége behajthatóvá vá-

lik, úgy a teljes kandeláber cseréjét kell végrehajtani. 

Amennyiben az elkövető személye nem válik ismertté, úgy csak a részleges 

csere hajtható végre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2012. március 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIV/10.) napirendi pont 

 

Könyvvizsgáló megbízása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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191/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. § 

(3) bekezdése által megállapított kötelezettségének eleget téve a 2011. dec-

ember 31-ével végződő költségvetési évtől a 2016. december 31-ével költ-

ségvetési évre vonatkozó, az Ötv. 92/A. § (1) bekezdése és 92/C. § (1) be-

kezdése – illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok - által meghatározott 

könyvvizsgálattal a 2011. évi 485.930 Ft + 25 % ÁFA folyamatos könyv-

vizsgálati díjnak a 2011. évi inflációval emelt összegű könyvvizsgálói díj fe-

jében  

az Ötv. 92/B. § (1) és (3) bekezdése előírásainak megfelelő BÉTA-AUDIT 

Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társa-

ságot (1035 Budapest, Miklós tér 2.) bízza meg, feladatának ellátása során 

az Ötv. 92/C. § (1) és (6) bekezdése által megállapított jogosítványokkal.  

A folyamatos könyvvizsgálati díj évente az előző évi hivatalos inflációs rá-

tával kerül megemelésre.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 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 meg-

felelő tartalmú – és a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő tartal-

mú – megbízási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: a képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyvnek a törvényes-

ségi vizsgálatra történő megküldésével egyidejűleg 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XIV/11.) napirendi pont 

 

A DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító számú és a „Simon-tornya 1270-

73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó tevé-

kenységek végzése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Bár nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik ennek a 

kérdésnek az eldöntése, szeretné hallani a képviselők véleményét. 

 

Kérdések, hozzászólások: 
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Bárdos László címzetes főjegyző: A SIÓVÍZ Kft. és a KaveczkiTerv Kft. hogyan fogja tudni 

a projektmenedzsmenti feladatokat ellátni a város-rehabilitációs pályázatnál? Miután rendkí-

vül összetett feladatról van szó, nem tudja elképzelni, hogy el fogják tudni végezni. Egy 350 

millió Ft-os beruházás projektmenedzsmenti feladatait lebonyolítani nem egyszerű dolog. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A KaveczkiTerv Kft. milliárdos beruházásnál is végzett 

ilyen feladatot. A projektmenedzsmenti feladat annyit jelent, hogy van pénzügyis, műszakis, 

jogi feladat, és elkészíti a jelentéseket, elszámolásokat. Teljesen mindegy, hogy milyen tevé-

kenységről van szó, vízről vagy szennyvízről, mert a Kaveczki úr vezető tervező mindkét te-

rületet illetően.  

Azért került most a testület elé ez az anyag, mert erről májusban nem döntöttek. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Fals pályázatra nincs szükség. 

Nem vitatja, hogy a saját területét mindkét kft. jól ismeri, de pl. a SIÓVÍZ Kft. a város-

rehabilitáció során felmerülő feladatok ellátására (épületek beruházásához, építéséhez, vako-

lásához ért-e) alkalmas-e, nem valószínű. A Kaveczki úr nagyon jó szakember a víz területén, 

de egy 350 millió Ft-os projektnél, műemlékvédelmi környezetben végzendő feladatok terén 

abszolút nem szakcég. 

Kérte, gondolja át a képviselő-testület, hogy csak azért meghívni ezt a két céget, hogy legyen 

három ajánlattevő, a maga részéről nonszensz. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Kötelező a három céget meghívni. Amiről jegyző úr be-

szél, az műszaki ellenőri feladat. A projektmenedzsment esetében teljesen mindegy, hogy 

ivóvízről, szennyvízről van szó. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A projektmenedzsment bonyolítja az egészet, ő tartja a 

polgármesterrel a kapcsolatot, ezért olyan szakembernek kell lennie, aki az egész projektet 

mozgatja. Ha nem ért a dologhoz, csak a számítógépes résszel foglalkozik, akkor vagy a hiva-

tal végzi el a feladatot helyette, vagy nem lesz az egészből semmi. Akkor pedig nem kellene a 

Kapos Innovációs Központ sem, hanem bárkit meghívhatnának ide. 

A projektmenedzsmenti feladat nagyon fontos, egy 350 millió Ft-os beruházást mozgat, 

melynek során a határidőktől kezdve mindenre oda kell figyelnie. Ha nem a megfelelő sze-

mély nyeri el ezt a feladatot, csak azért, mert 100.000 Ft-tal olcsóbb, mint a másik, annak az 

önkormányzat issza meg a levét. Ebből probléma lehet. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Van-e még olyan cég, akit javasolnának meghívásra? 

 

Csősz László: A SIÓVÍZ Kft. mögött - bár nem tudja pontosan mi a Pécsi Vízmű Zrt. jogi 

helyzete Magyarországon – érez egy bizonyos szakmai hátteret. Elképzelhető, van egy olyan 

szakmai háttér, mellyel ezt a feladatot el tudja vállalni.  

 

Zsolnai István: Miután fogalmuk sincs a szakmai háttérről, hogyan döntsenek ebben a kér-

désben nyugodt lelkiismerettel? 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Van még olyan cég, amelyik város-rehabilitációt irányí-

tott? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Most nem tud ilyen céget mondani. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Tamásit, Dunaföldvárt is meg lehet kérdezni. 

 

Csősz László: Lehet januárban döntést hozni? Ha lesz még két cég, nagyobb a választási le-

hetőség. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ha januárban térnek vissza erre a kérdésre, január 30-a 

után tudnak csak dönteni, csúszni fog az egész. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Akkor, ha lesz javaslat, rendkívüli testületi ülést fog ösz-

szehívni. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Rendkívüli ülést a héten már nem tudnak összehívni. Nem három céget 

kellett volna idetenni a testület elé, hanem ötöt vagy hatot. Egyébként helyi cég bevonása eb-

be a beruházásba számára is megkérdőjelezhető.  

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Fogadja el a testület, hogy hat céget meghívnak, és még 

hármat megkérdeznek ott, ahol már volt város-rehabilitáció, Tamási, Dunaföldvár, Tolna. A 

testület pedig eldönti, melyik legyen. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

192/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító számú és a „Simon-tornya 1270-

73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó tevé-

kenységek végzéséről készített előterjesztést. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-

4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító számú és a „Simon-tornya 1270-73” Si-

montornya várkörnyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó műszaki ellen-

őri feladatok ellátására az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 Goóts Kálmán   Szekszárd 

 Rónai Péter   Pécs 

 Ritter és Társa Bt.  Székelyszabar 
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A projektmenedzsmenti feladatok ellátására újabb vállalkozókat is meg kell 

keresni, melyet egy január eleji rendkívüli testületi ülésen kell újratárgyalni. 

A pályázat elbírálásánál a legalacsonyabb ár a meghatározó. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2012. január 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

***** 

 

 

Csősz László: Az ügyrendi bizottság ülésén szó volt róla, hogy az iskola „Építő közösségek” 

tárgyú pályázatot szeretne benyújtani. 100 %-os támogatottságú pályázatról van szó, melyhez 

a képviselő-testület elvi állásfoglalása szükséges. 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A pályázatot maximum 30 millió Ft-ra lehet benyújta-

ni, és miután 100 %-os támogatottságú, nem kell önrész.  

Tartalmát illetően: a gyerekeket olyan kompetenciákkal kell felruházni, hogy a későbbiekben 

jobban tudjanak boldogulni az életben, egy kicsit turisztikai, egy kicsit ÖKO környezetvédel-

mi gondolkodásra és tevékenységre vonatkozó képességeket ad át számukra. 

130 diák tudna részt venni ebben számításaik szerint, többféle foglalkozáson vehetnének 

részt, mint pl. filmkészítés, drámapedagógia, kézművesség, képzőművészet. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Egy fillér nem kell hozzá, csak a képviselő-testület elvi 

támogatása. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Milyen kötelezettségekkel jár? 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: 5 évi fenntartási kötelezettség van, egy tevékenységet 

kell 1 évig fenntartani, amivel eleget tesznek a kikötésnek. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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193/2011.(XII.19.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Simon-

tornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás irányítási jogokat gyakorló 

székhelyönkormányzata képviselő-testülete támogatja, hogy az intézmény-

fenntartó társulás által fenntartott Vak Bottyán Általános Művelődési Köz-

pont 100 %-os támogatottságú, 5 éves fenntartási kötelezettséggel járó „Épí-

tő Közösségek” tárgyú pályázaton vegyen részt. 

 

Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően 

Felelős: Tóthné Unghy Ilona igazgató 

 

 

***** 

 

 

Árendás Sára a lakosság részéről: A temetőnél szóba került terület, amiről Csősz László 

képviselő beszélt valószínűleg a kanász földje volt. Több esetben is el volt tolva a terület, de 

kötelezni kellene az önkormányzatnak a tulajdonost, miután így már ismertté vált, hogy tegye 

rendbe. 

Annak a személynek a támogatásával kapcsolatban mi a helyzet, akinél nincs csatorna? 

Ha egyedül él valaki, mennyi szemétszállítási díjat kell fizetnie? Van még olyan lehetőség, 

hogy be kell jelenteni a VERTIKÁL Zrt. felé, és akkor csökkentik? 

A Vak Bottyán lakótelepen a fűnyírás kinek a dolga? 

A sportpályát is rendben kell tartani. 

 

Körtés István: Most fogadták el a szennyvíz szippantás árát, 2 x 100 Ft a támogatás. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A különbözetet az önkormányzat fizeti. 

 

Árendás Sára a lakosság részéről: Szeretné látni, hogy az önkormányzat számára beérkezik-

e a támogatás összege. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Mindenkinek saját magának kell nyírnia a lakótelepen. 

Természetesen vannak olyan esetek a településen, amikor beteg, idős emberek előtt a hivatal 

rendbe teszi a területet. 

 

Árendás Sára a lakosság részéről: A tulajdonosnak csak egy 70 cm-es járdája van, a többi 

közterület. Ott a közmunkásokkal kellene levágatni a füvet. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A sövényt a hivatal rendben tartja, de a saját területét 

mindenki maga oldja meg, vagy az ott lakók közösen teszik ezt. 

A sportpálya területének nyírása is egyfajta támogatás az egyesület számára 
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Árendás Sára a lakosság részéről: Feléjük van olyan terület, ahol nincs lakó, és az önkor-

mányzat vágja a füvet. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Mindenki előtt képtelenség lenne rendben tartani a terüle-

tet, az önkormányzat nem bírná anyagilag. Ha idős, beteg emberről van szó, abban az esetben 

megteszik. 

 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 17
30

 órakor bezár-

ta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László 

                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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