SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
211-5/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 26-án 1400
órakor kezdődő üléséről.
Az ülés helye: városháza nagyterme
Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester
dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Körtés István, Szabó Attila (VI. np-tól), Torma
József (IV. np-tól), Zsolnai István képviselők
Bárdos László címzetes főjegyző
Meghívott: Aszmann Géza aljegyző
Császár Csilla pénzügyi osztályvezető
Mikoly Tibor őrsparancsnok
Lacza Attila művelődési ház igazgató (VII. np.)
Pásztor Krisztián a STC’22 Sportegyesület elnöke (VIII. np.)
Andráskó Péter a STC’22 ügyvezető elnöke (VIII. np.)
Tóthné Unghy Ilona az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja, mint iskolaigazgató is
Nagy Károly műszaki ügyintéző
Lakosság részéről: 3 fő
Távolmaradt: Csősz László képviselő igazoltan, távolmaradását előzetesen bejelentette.
Kossa István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja
Schweigert Györgyné az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagja
Orsós István Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke
Bajcsi Géza díszpolgár
Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta.
Javasolta az egyebek napirend keretei között megtárgyalni még az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásának igénylése”, valamint a „DDOP4.1.1/B-09-2010-0006 „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekt közbeszerzési feladatok módosítása” című előterjesztéseket.
A képviselő-testület Csőszné Kacz Edit polgármester módosító javaslatát 4 igen szavazattal
elfogadta.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a napirendet a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
I.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
Bárdos László címzetes főjegyző
Mikoly Tibor őrsparancsnok
II.) Tájékoztató a három kiemelt beruházás helyzetéről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
III.) A talajterhelési díjról szóló 11/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
IV.) Az egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
V.) Simontornya Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési terve.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
VI.) A közoktatási társulásban vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
VII.) A TEMI FRIED Művelődési Ház beszámolója a közpénzekből kapott támogatások felhasználásáról.
Előadó: Lacza Attila igazgató
VIII.) Az STC’22 Sportegyesület elnökének beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról, a 2012. évi célkitűzéseiről.
Előadó: Pásztor Krisztián elnök
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IX.) E G Y E B E K
1.) Simontornya Város Önkormányzata által kibocsátott kötvény átstrukturálása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
2.) Simontornya, Siópart u. 1. szám alatti, 2/A/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakás
hasznosításának megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
3.) Simontornya, Vak Bottyán ltp. 12. II/6. szám alatti, 1351/37/A/5 hrsz-ú önkormányzati lakás hasznosításának megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
4.) Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
5.) A Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás tartalmi elemeinek elfogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
6.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásának
igénylése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
7.) DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék
rehabilitációja projekt közbeszerzési feladatok módosítása.
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.)

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
Előadó: Mikoly Tibor őrsparancsnok
Mikoly Tibor őrsparancsnok: Az előző testületi ülés óta eltelt időszakban 12 alkalommal
rendeltek el nyomozást a városban, 6 esetben vagyon elleni bűncselekmény, 6 esetben egyéb
bűncselekmény (zár feltörés, levéltitok megsértése, présház betörés, áramlopás, kirakat betörés, sikkasztás, súlyos testi sértés kísérlete, lopás) miatt.
Elmondta még, hogy ismét megjelentek a trükkös tolvajok Simontornyán, ezért megint felhívta a figyelmet az egymásra történő nagyobb odafigyelésre, valamint arra, hogy megtakarítását
senki ne tartsa otthon a lakásán.
Kérdések, hozzászólások:
Zsolnai István: Már tavaly ígéretet kapott arra, hogy a Bem utcában, Fehérvári Andrásék
előtt kivágott fát pótolni fogja a hivatal. Történt erre valamilyen intézkedés?
Körtés István: Van-e információja az őrsparancsnok úrnak a Simontornyán történt értékelési
csalásról? Az ilyen esetekre nagyon oda kell figyelni.
dr. Mihócs Zsolt: Több helyről is jelezték, hogy a városban kolduló asszonyok tűntek fel,
akiket távolról 3-4 ember figyelt. A rendőrség figyeljen erre oda, mert valószínűleg csalók
voltak.
A Petőfi utcán, ahol már két alkalommal is csőtörés volt, megsüllyedt az úttest, lehet, hogy
abból kifolyólag keletkezett valamilyen probléma az út alatt.
A ruhakonténer kihelyezésével kapcsolatban szeretné jelezni, hogy Simontornyán is van lehetőség a használt ruhák leadására. Ezeket a holmikat néhány önkéntes személy olcsó áron értékesíti, és az ebből befolyt pénzt mindig valamilyen közösségi célra adományozzák. Helyben
is szükség van a feleslegessé vált ruhákra, ezért először őket kellene megkeresni.
Zsolnai István: A strandon kaotikus állapotok vannak. Az ott maradt értékek egy részét már
ellopták, ezért, ami még ott van, azt el kell hozni, és a volt költségvetési üzemnél elhelyezni.
Esetleg oda lehet adni azoknak, akiknek szüksége van rá. Felelős gazdaként kell eljárni.
A szennyvíztelep értékesítésével kapcsolatban érkezett vélemény alátámasztotta azt, amit ő
eddig hangoztatott. Nem szabad megvásárolni, és amíg a szennyvíztisztító telep elkészül, a
szennyvíz befogadásával sem lesz gond.
Befejeződött a szeméttelep rendbetétele, de a Siópart utcában a nagy teherautók, amikkel a
szemetet hordták el, tönkretették az utat. Azt ki kell javítani a közmunkások bevonásával, de
ne csak gereblyézzék a murvát, mint tavaly, mert az nem elég. Akkora gödrök keletkeztek,
hogy tönkretehetik az ott közlekedő személygépkocsikat. Ellenőrizzék a helyreállítást.
Bregovics Mihály a lakosság részéről: Szomorúan tapasztalta, hogy a rendőröket kiküldik
bizonyos esetekhez intézkedni, és ha teszik a dolgukat, utána őket vonják felelősségre.

5

Körtés István: A város parkjait szebbé, csinosabbá kell tenni, javasolta ehhez a kertésztanulók, kertészmérnökök bevonását. Nem virágokat kell ültetni, hanem örökzöldeket, azok kevesebb gondozást igényelnek, és szebbek is. Idén várhatóan nagy lesz a szárazság, ezért meg
kell szervezni ezeknek a területeknek az öntözését.
Válaszok:
Csőszné Kacz Edit polgármester: Az említett fa pótlásának ügyében a holnapi nap folyamán
intézkedni fog.
A ruhás konténer kihelyezésének lehetőségét meg kell adni, nem szabad elzárkózni előle. Ez
mellett a civil szervezethez is viheti a használt holmikat, aki oda szeretné adni.
A strandot illetően megjegyezné, hogy csak most indult el a közmunkaprogram, és ők is megnézték, onnan még nem tűnt el semmi.
A parkosítással az idén nem nagyon foglalkoznak, mivel kezdődik a város-rehabilitációs
program.
A szeméttelep rekultivációja befejeződött, az ott munkát végző céggel már tárgyalásban vannak, ők fogják kijavítani a szóban forgó utat.
Mikoly Tibor őrsparancsnok: Az értékelési üggyel kapcsolatban nem tud információt szolgáltatni, mivel illetékességből más rendőrkapitányságon kerül az ügy feldolgozásra. Csak a
Simontornyán történt esetekről tud beszámolni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
28/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés
óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről szóló tájékoztatót, továbbá a
165/2011.(XI.28.) számú
11/2012.(I.30.) számú
12/2012.(I.30.) számú
13/2012.(I.30.) számú
15/2012.(I.30.) számú
16/2012.(I.11.) számú
20/2012.(II.27.) számú
21/2012.(II.27.) számú
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és a

22/2012.(II.27.) számú
26/2012.(II.27.) számú

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadja.

II.) napirendi pont

Tájékoztató a három kiemelt beruházás helyzetéről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
Körtés István: A társulat a lakosság felé kiküldött egy értesítést, amiben az áll, hogy megkezdetik a befizetéseket. Az érintettek kaptak hozzá egy sorszámot is, melynek segítségével
be tudják fizetni a pénzt az OTP-be, vagy a hivatal udvarában működő fogadóhelyiségben
kaphatnak hozzá csekket.
Kiküldésre került egy másik körlevél is azoknak az LTP-t kötött személyeknek, akik még nem
teljesítettek befizetést valamilyen okból kifolyólag. Reméli, hamarosan rendeződnek a befizetések, hiszen – és erről tájékoztatták a lakosságot – ez nagyon fontos, mivel folyamatos befizetés esetén jár csak az állami támogatás.
Még egy levelet kapnak majd azok a személyek, akik még nem kötöttek szerződést, mert erre
is lehetőség lesz pótlólag.
Csőszné Kacz Edit polgármester: A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan megjelent az EU
önerős pályázat, amit a hivatal elkészít, és be fog nyújtani.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

III.) napirendi pont

A talajterhelési díjról szóló 11/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző.
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Bárdos László címzetes főjegyző: A talajterhelési díjról 2004-ben alkotott a képviselőtestület rendeletet. A múlt évben az Országgyűlés tízszeresére emelte 2012. február 1-jétől a
talajterhelési díj összegét, ami azt jelenti, hogy jövőre ennyivel többet kell fizetnie az érintetteknek.
Az előterjesztés első része arra vonatkozik, hogy ezt a megnövelt összeget a legjobb akarata
ellenére sem fogja tudni mindenki befizetni, ezért javaslata a következő, a képviselő-testület
éljen azon lehetőségével, hogy rendeletben meghatározza azt a lehetőséget, hogy szociális
helyzetre tekintettel bizonyos esetekben a díjfizetési kötelezettségnél 50 %-os kedvezményt
biztosít.
Az előterjesztés második része azzal foglalkozik, hogy akiknek módjukban állt rácsatlakozni
a csatornahálózatra, de még nem tették meg, ösztönözzék a rákötést. A talajterhelési díj az
önkormányzat bevételét képezi, ezért, amennyiben valaki becsülettel befizette a díjat, de ráköt
a szennyvízcsatorna-hálózatra 2012-ben, akkor az önkormányzat visszautalja a befizetett öszszeg 90 %-át. Javaslatát az motiválta, hogy többen is megkeresték azzal, megértik, hogy a
talajterhelési díjat fizetniük kell, de szeretnének rákötni a csatornahálózatra is, a kettőt pedig
nem áll módjukban kifizetni. Mivel a végső cél az, hogy minden érintett rákössön a hálózatra,
és jelenleg kb. 40 ilyen család van, ha a testület egyetért vele, a rákötés, illetve annak SIÓVÍZ
KFT. által történt igazolása után visszautalják a befizetett talajterhelési díj 90 %-át. Természetesen ez csak a 2012-es bekötésekre vonatkozik.
Javasolta a határozat és a rendelet elfogadását.
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat.
Csőszné Kacz Edit polgármester a távollévő Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság
elnöke helyett: A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta a következő módosításokkal: a rendelet-tervezet 2. § (4) bekezdés a.) pontjában meghatározott esetben az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett a képviselő-testület állapítsa meg a nyugdíjminimum 300 %-át; a rendelet-tervezet 2. § (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott esetben a
nyugdíjminimum 150 %-a helyett állapítsa meg a nyugdíjminimum 350 %-át.
Bárdos László címzetes főjegyző: Az ügyrendi bizottság szélesebb körben javasolta a szociális kedvezményt megállapítani a lakosság anyagi helyzete miatt. Az előterjesztésben szereplő, egyedülálló személy esetében a nyugdíjminimum 150 %-a helyett 300 %-ot javasoltak,
tehát akinek 87.000 Ft alatt van az egy főre eső jövedelme, az részesüljön a kedvezményben.
Ugyanígy a családban élők esetében, ahol 350 %-ot javasolta a bizottság. Ő ezt a javaslatot is
elfogadja.
Kérdések, hozzászólások:
Zsolnai István: Az ügyrendi bizottság javaslatát támogatta, ne terheljék már tovább a lakosságot.
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Körtés István: A rendelet-tervezetből kiderül, hogy aki 2012-ben ráköt a szennyvízcsatornahálózatra, a befizetett talajterhelési díj 90 %-át visszakapja, tehát minimális összeget kell befizetnie. Egyáltalán nem biztos, hogy ezzel elérik azt, hogy mindenki rákössön, akinek módjában áll. Melyik a jobb a városnak? Ha minél előbb rákötnek, és a talajszennyezés nem folytatódik tovább, illetve széles teret biztosítanak arra, hogy még van egy évük.
Zsolnai István: Az érintett területen hányan fizettek talajterhelési díjat?
Bárdos László címzetes főjegyző: 9 család.
Zsolnai István: Akkor szinte senki nem fizetett.
Bárdos László címzetes főjegyző: Ez igaz, viszont akiket felderítettek, hogy nem fizettek
semmit, azoknak most visszamenőleg 5 évre ki kell fizetniük a talajterhelési díjat a törvény
alapján.
Zsolnai István: Aki most ráköt a már meglévő hálózatra, annak nem kell befizetnie a 250.000
Ft-ot, ezért a talajterhelési díj visszafizetését nem javasolja. Miért adnák vissza azt, ami a törvény szerint jár az önkormányzatnak.
Ugyanez a rákötés 1-2 éven belül, amikor elkészül az új csatornahálózat, a város 1.200 családjának 180-200.000 Ft-jába fog kerülni. Ez diszkriminatív dolog.
Bárdos László címzetes főjegyző: Abszolút igazság nincs. Azért tett javaslatot a díj visszafizetésére, mert a fő cél az, hogy rákössenek az emberek a hálózatra. Ezek a személyek, ha fizetnek hozzájárulást, ha nem, akkor is belekerül a rákötés kb. 200.000 Ft-jukba, ez mellett
pedig nem tudják kifizetni visszamenőleg a talajterhelési díjat is. 300.000 Ft-juk pedig nincs
2012-ben erre. Tehát ha valaki befizeti 5 évre visszamenőleg a 80-90.000 Ft-ot, annak 90 %át visszakapja, ehhez pedig hozzátéve a szükséges összeget rá tud kötni a csatornahálózatra.
Annak számára viszont, aki 2012-ben sem köt rá a hálózatra, belép az új rendelkezés, és tízszeres talajterhelési díjat kell fizetnie.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Az eredetileg előterjesztett javaslat elfogadását támogatta.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát 4
nem szavazattal elutasította.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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29/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben
a meglévő csatornahálózatra történő rákötések ösztönzése érdekében a
rákötések egyszeri anyagi támogatását rendeli el.
A támogatás mértéke: a kibocsátó által befizetett talajterhelési díj 5
évre visszamenőleges összegének 90 %-a.
A támogatás feltétele: a SIÓVÍZ KFT. igazolásának bemutatása arról,
hogy az érintett terület a csatornahálózatra rákötésre került.
A támogatást az igazolás bemutatását követő 8 napon belül a polgármesteri hivatal utalja ki a kibocsátó számára.
E támogatás hatálya: a 2012-es évben bekötött rákötések.
Határidő: folyamatos, és 2012. december 31.
Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 11/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, 1 példánya a Tolna Megyei Kormányhivatal részére 2012. március 28-án elküldésre került.)

IV.) napirendi pont

Az egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Csőszné Kacz Edit polgármester a távollévő Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság
elnöke helyett: A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Bárdos László címzetes főjegyző: Vannak önkormányzati rendeletek, de azokkal szemben,
akik a rendeletekben előírtakat nem tartják be, így nincs szankcionálási lehetőség.
Ezért javasolta a parlament, hogy igazgatásrendészeti bírság kerüljön megállapításra, mely
akkor szabható ki, ha az önkormányzati rendelet előírásainak megsértése során a magatartás
közösségellenesnek bizonyul. Ez sokkal szűkebb területet jelent, mint ami a szabálysértések
körébe tartozott. Az új rendelet megalkotásáig nem rendelkezik majd az önkormányzat semmiféle lehetőséggel a rendelet előírásait megszegőkkel szemben. Erre az országgyűlési képviselők is rájöttek, mivel máris módosítani akarják ezt a törvényt. Ettől függetlenül a ma előterjesztett rendelet-tervezetet el kellett készíteni.
Torma József képviselő megérkezett.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
az egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, 1 példánya a Tolna Megyei Kormányhivatal részére 2012. március 28-án elküldésre került.)

V.) napirendi pont

Simontornya Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési
terve.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Csőszné Kacz Edit polgármester: Időközben módosult a terv, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot nem kell módosítani, csak a mellékletet. Javasolta a módosított terv elfogadását.
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Kérdések, hozzászólások:
dr. Mihócs Zsolt: A dátumok nem stimmelnek.
Nagy Károly műszaki ügyintéző: A dátumokat ki fogja javítani, a kiírás kivételével mindegyik esetben 2013 a helyes évszám.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
30/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi
CVIII. törvényben kapott jogkörében eljárva Simontornya Város Önkormányzatának 2012. évi a közbeszerzési tervét a melléklet szerint fogadja el.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VI.) napirendi pont

A közoktatási társulásban vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. Hozzáfűzte még a bizottság, tekintettel arra, hogy 2013-tól az iskolák állami felügyelet alá kerülnek, különösen figyelni kell
a kintlévőségekre, nehogy év végén derüljön ki, hogy az intézmény nagyobb összeggel tartozik.
Torma József az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta,
és elfogadásra javasolta az előterjesztett anyagot.
Szabó Attila képviselő megérkezett.
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Törekedni fognak rá, hogy decemberre az iskolának egy
fillér adóssága se legyen. Havonta ellenőriztetni fogja a befizetéseket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
31/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
az önkormányzat kint levőségeinek beszedésére – az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 59. § (1)
bekezdése alapján - jogosult polgármesterét – a zárszámadáson alapuló végleges elszámolás szerint – a fizetési hátralékok beszedésére.
A képviselő-testület felkéri a képviseletét ellátó polgármesterét – úgy is,
mint az önkormányzat által alapított társulások Társulási Tanácsának elnökét –, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 146. § (1) bekezdése által megszabott kötelezésnek eleget téve, az Ötv. hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulások társulási megállapodásainak – az Ötv. 146. § (1) bekezdése által megszabott határidőre történő – felülvizsgálata érdekében a szükséges egyeztetéseket, előkészületeket tegye meg.
A társulási megállapodások Ötv. 146. § (1) bekezdése által előírt – 6 hónapon belül történő – módosítására az Ötv. 87. § - 95. §-ai előírásainak megfelelően kell megtörténnie.
A polgármester valamennyi hatályos társulási megállapodás jogszabályi előírások szerinti módosítására, így:
 a sürgősségi betegellátás központi orvosi ügyelet fenntartásával történő
ellátására kötött megbízásos társulási megállapodás,
 a szociális alapszolgáltatások ellátására kötött intézményfenntartó társulás társulási megállapodására,
 a Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás és Pincehely Nagyközség
Önkormányzata között a gyermekjóléti szolgáltatások ellátására megkötött megbízásos társulási megállapodás,
 a helyettes szülői hálózat fenntartására kötött megbízási szerződés,
 valamint az alapfokú közoktatási feladatok ellátására a Simontornyai
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása
 és a művészetoktatás tekintetében a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulása Társulási Megállapodása
vonatkozásában tegye meg javaslatát.
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A javaslat térjen ki a közoktatási feladatok államosításával beálló helyzetre.
Az előterjesztés térjen ki arra, hogy Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás óvodai nevelés vonatkozásában fenntartható-e, valamint a
Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulásában való részvételnek a közoktatás államosítását követően van-e létjogosultsága.
Határidő: a törvény által szabott határidő figyelembevételével legkésőbb a
képviselő-testület munkaterv szerinti júniusi ülése
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII.) napirendi pont

A TEMI FRIED Művelődési Ház beszámolója a közpénzekből kapott támogatások felhasználásáról.
Előadó: Lacza Attila igazgató
(Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lacza Attila művelődési ház igazgató: A pénzügyi bizottsági ülésen volt olyan kérdés, amire nem tudott azonnal válaszolni, most szeretné pótolni. Az összbevétel a tavalyi jótékonysági
rendezvényen 810.500 Ft volt, ebből a jegyekből, tombolából befolyt összeg 470.000 Ft-ot
tett ki, a többi szponzori támogatás volt. Ebből a pénzből vásárolták meg a hallásvizsgáló készüléket, amit használatra átadtak a védőnői szolgálatnak.
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság az igazgató úr beszámolóját megtárgyalta, és javasolta elfogadásra.
Kérdések, hozzászólások:
Körtés István: A sportegyesület, művelődési ház, alapítványok elszámoltatása esetében arra
korlátozódnak, hogy az önkormányzat által adott támogatásról kell számot adni, arról, miként
gazdálkodtak vele.
Készített egy összesítést a művelődési ház vonatkozásában: a jótékonysági rendezvény összköltsége 500.000 Ft, áramköltség 986.000 Ft, fűtés 951.000 Ft volt. Úgy néz ki, hogy a művelődési háznak átadott 4.800.000 Ft-ból az említett három dolog kb. 2,5 millió Ft-ba került.
Volt még bér és annak járulékai kb. 1 millió Ft, tehát 3,5 millió Ft ezek által már elfogyott.
A közművelődési intézmény összköltségvetése 17-18 millió Ft, ehhez bemutatásra kerül 1520 számla, ezzel le van fedve a felhasználás, a testület pedig elfogadja.
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Változatlanul az a véleménye, hogy ezt az elszámoltatást nem szabad így elfogadni, legalábbis ő a maga részéről nem tudja elfogadni. A jövőt illetően látni szeretné a teljes költségvetés
alakulását. Most ugyanis úgy néz ki, hogy ezzel a pár költséggel le van fedve az önkormányzattól kapott támogatás összege, ezzel a képviselő-testület befejezte a munkáját, nyugtázza,
hogy jól dolgozott az intézmény. Nem látják az intézmény teljes keresztmetszetét.
dr. Mihócs Zsolt: Egyetértett Körtés István felvetésével, de ebben az esetben mindkét szerv
beszámolóját át kellene tenni májusra. Ezt módosító indítványként mondta most el, és az idei
évtől illetve mostantól legyen így. Viszont akkor most nincs miről tárgyalni.
Bárdos László címzetes főjegyző: A tárgyalt napirend a közpénzekből való támogatás elszámolásáról szól. A törvény kimondja, hogy amíg egy szervezet nem számol el a kapott pénz
felhasználásáról, addig nem kaphat támogatást. Abban az esetben, ha május végén számolna
el a művelődési ház és a sportegyesület, nem kaphatnának támogatást.
A művelődési ház a tevékenységéről külön napirend keretében, évente beszámol a képviselőtestületnek, akkor kell csatolnia a mérlegét, felsorolni a feladatait. Most arról kell beszámolnia, hogy az önkormányzattal kötött megállapodásban szereplő feladatokra használta-e fel a
kapott támogatást, számlákkal le tudja-e igazolni. Annak idején a kapott pénzzel történő elszámoláskor gáz, villanyszámlákat nyújtott be az intézmény, s a képviselő-testület kérte, ne
csak ilyen számlákat nyújtsanak be, hanem olyanokat is, melyek a működtetést alátámasztják.
Most ez megtörtént, és ezzel az 5 millió Ft-os támogatást, melyet 2011-ben kaptak számlákkal
igazolni tudták, a nyilatkozatok csatolásra kerültek, ezekkel igazolták, hogy arra a célra fordította a pénzt, amire a támogatási szerződést megkötötték, az abban vállaltakat teljesítették.
Amennyiben a beszámolót a képviselő-testület elfogadja, az intézmény jogosan kérheti a költségvetésben megállapított összeget.
A határidőt nem lehet májusig kitolni, egyébként is január 31-ig kellene elszámolni.
A sportkör sem 1,7 millió Ft-ból gazdálkodott, de a testület felé csak arról kell elszámolnia,
hogy az önkormányzattól kapott pénzösszeget az előre meghatározott célra használta-e fel.
A képviselő-testületnek joga van beszámoltatni ezeket a szervezeteket a tevékenységükről,
betekinteni mérlegükbe, de ez a napirend csak a közpénzekből kapott támogatás felhasználásáról szól. Azt pedig kiemelten ellenőrzi 2010 óta az Állami Számvevőszék, a valóságnak
megfelelően azt tükrözik-e a számlák, hogy a közpénzt arra a célra használták fel, amire az
önkormányzattól kapták.
Csőszné Kacz Edit polgármester: A közgazdasági osztályvezető ellenőrizte számszakilag a
művelődési ház elszámolását.
A büfével kapcsolatban mi a helyezet?
Torma József: A sportkör költségvetése nem fedezi a működésüket, ezért címeztek egy öszszeget számukra, és arról volt szó, a továbbiakról akkor tárgyalnak, ha elszámolt a kapott
pénzzel.
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Körtés István: Számára azért komolytalan a dolog, mert, hogy egy 17-18 milliós költségvetésből gazdálkodó szervezet ne tudjon kiemelni 5 millió Ft értékű számlát, az nevetséges. Ez a
sportegyesületre is vonatkozik.
Igaz, az igazgató úr készített egy táblázatot, melyben a terv szerint 2012-ben már 20 millió Ftos árbevételt terveztek 18 millió Ft-os költséggel. A múlt alkalommal pedig azon vitatkoztak
a költségvetés tárgyalásakor, adjanak-e még a művelődési háznak pénzt, holott van 2 millió Ft
nyereség.
Azt szeretnék látni, hogy a kapott pénz megfelelő helyre megy, arra fordítják, amire kell, és a
művelődési ház jól működik. A kiragadott számlákból ez ugyanis nem tükröződik.
Válaszok:
Lacza Attila művelődési ház igazgató: Korábban az volt a gyakorlat, hogy a mérleg és a
közhasznúsági jelentés elkészülte után, májusban került tárgyalásra ez a kérdés. Ő is meglepődött az idei korai időponton. Most is mellékelték a költségvetési felhasználást, amelyből
látható a teljes költségvetésük.
Természetesen nincs akadálya, hogy a rendelkezésükre álló teljes összeggel elszámoljanak,
hiszen a TEMI-től kapott 8 millió Ft-tal egyébként is ugyanúgy el kell számolniuk, mint az
önkormányzattól kapott támogatásról. De most is megkapták a képviselők az összköltségvetést a tervekkel és tényekkel együtt, tehát nem csak az önkormányzattól kapott 4 millió Ft
felhasználásáról számoltak el. Nem tudja, ezen kívül az elnök úr még mit szeretne látni, de ha
igénylik, készít egy külön beszámolót, hogy teljes mértékben átláthassák az intézmény működését. Egyébként a mérleg és a közhasznúsági jelentés a művelődési ház honlapján megtalálható, azok nyilvánosak.
A büfé üzemeltetésére eddig nem jelentkezett senki, ezért újból meghirdetik, bár nemigen
akarnak már erre költeni, mert a hirdetés eddig 20.000 Ft-ba került. A működési engedélyt
nem adják le, mert így könnyebben találnak működtetőt, azonkívül valószínűleg új működési
engedélyt már nem is kapnának rá.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
ás tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
32/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
TEMI FRIED Művelődési Ház beszámolóját a közpénzekből kapott támogatások felhasználásáról, és azt elfogadja.
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VIII.) napirendi pont

Az STC’22 Sportegyesület elnökének beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról, a 2012. évi célkitűzéseiről.
Előadó: Pásztor Krisztián elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót a következő kiegészítésekkel elfogadta:
 A 2011 évi elszámoláshoz csatolják a megfelelő könyvviteli dokumentumokat, ez azóta
valószínűleg megtörtént.
 A 2011 évi elszámolást felül kell vizsgálni, beleértve az egyesület 2010-2011 évi gazdálkodását is, ezt belső ellenőrzés keretében javasolták.
 Javasolták a 2011-ben elmaradt 1,2 millió Ft-os támogatás kifizetését, hogy idén is működőképes legyen az egyesület.
Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és szintén azzal a kitétellel fogadta el, hogy a 2010 és 2011 évre kérik az
elszámolást.
A 2 millió Ft-os támogatást, amit megszavaztak, el is osztották az egyesületek között (4 egyesület van), 1,1 millió Ft-ot a futball szakosztálynak, 400-400.000 Ft-ot a férfi illetve női kézilabda szakosztálynak, 100.000 Ft pedig a lovas szakosztálynak.
Átfogó működési tervet kér a szociális bizottság a sportegyesülettől, mert látni szeretnék, milyen terveik vannak. Szeretnének szorosabb kapcsolatot kiépíteni és tartani az egyesület vezetőivel.
Kérdések, hozzászólások:
Csőszné Kacz Edit polgármester: Februárban 2 millió Ft-ot határoztak meg erre a célra, és
arról volt szó, ha valamelyik képviselő plusz támogatást javasolt, azt is megmondja, honnan
vegyék el a pénzt, minek a terhére fizessék ki. Érti, hogy ez a pénz kevés, de határozzák meg,
honnan teremtsék elő. Erre kér javaslatokat.
Szabó Attila: Ha a tavalyi évi elmaradásból esetleg kifizetés történik, az a költségvetés módosítását vonja maga után. Meg fogják keresni a későbbiek folyamán azokat a lehetőségeket,
melyekkel az elmaradt összeg kifizetéséhez a pénzek átcsoportosítását meg tudják oldani.
Torma József: Ez a 2 millió Ft honnan ered? Valószínű onnan, hogy a költségvetésbe ennyit
állítottak be a két szakosztály támogatására (1,2 millió Ft és 800.000 Ft). Nem érti a menetet.
A képviselő-testület meghatároz egy összeget valamilyen célra, és ezután a bizottság elkezdi
szétosztani azt, amiről már döntés született.
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Az előterjesztett anyagból az tűnik ki, hogy az egyesület nagyon sok adósságot örökölt, csak a
SIÓVÍZ KFT-nek 660.000 Ft-tal tartoznak, igaz ebből egy keveset már kifizettek. Az előző
évek rendben voltak? Bizonylatilag ez a beszámoló rendben van? Mondható, hogy az egyesület a 2011. évi tevékenységét az előírásoknak megfelelő pénzügyi szigorral és fegyelemmel
végezte?
Nemrégiben szembesült vele bizottsági illetve testületi ülésen, hogy nagyon nagy gondok
vannak a sportkör tájékán. Akkor most vannak gondok vagy nincsenek?
Császár Csilla közgazdasági osztályvezető: A sportkör a 3.400.000 Ft-tal tavaly elszámolt,
azt bizonylattal alátámasztotta. Abból viszont akkor nem derült ki, hogy vízdíjtartozásuk is
van, ez csak az év végén jutott a tudomására.
Zsolnai István: A bizottság tehet javaslatot a pénz elosztására. 4 csapat van, és mindegyik
tartja a markát ezért a kevés pénzért. Csak annyit ígérnek, amennyit adni is tudnak.
A bizottságnak joga van módosító javaslatot tenni, a testület pedig elutasíthatja, ha akarja.
Torma József is tehet javaslatot, meghallgatja, utána szavaz róla. Úgy gondolja ezzel nem
tettek semmi rosszat, így lenne a legigazságosabb elosztani a pénzt. Egyet pedig ne felejtsenek el, a bizottság neve Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság. Ne próbálja őt Torma úr
lejáratni és nevetségessé tenni.
dr. Mihócs Zsolt: A képviselő urak két malomban őrölnek. Van egy testületi döntés, amit a
bizottság nem bírálhat felül.
Bizottsági ülésen megkapták a számlák fénymásolt példányait, amit már korábban kért. Szeretné, ha jegyzőkönyvileg kinyilvánítanák ezek a számlák rendben vannak-e. Erre szükség
van a további támogatás megállapításához.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Két bizottság élt módosító javaslattal, mert kevésnek ítélték meg a támogatás összegét. A kérdés csak az volt, honnan vegyék el.
Bárdos László címzetes főjegyző: A napirend témája a sportegyesület elszámolása az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról, és ha nem tudják számlákkal egyértelműen
bizonyítani, milyen célra használták fel, nem kaphatnak támogatást.
A pénzügyi bizottsági ülésen még nem tudták, hogyan lesz ebből egyáltalán támogatás, hiszen
januárban az egyesületnek még könyvelése sem volt. Nem voltak a nyilatkozatok csatolva. A
múlt héten behozták az igazolást az összeférhetetlenségi nyilatkozatról, a számlák másolatait.
A pénzügyi bizottság úgy nyilatkozott valamennyi számla megfelelő, amit beadtak, az önkormányzattól kapott pénzt a megfelelő célokra használták fel. Nem csatoltak azonban még
APEH igazolást, ami azt jelenti, hogy tartozásuk van, és amíg ezt az igazolást nem csatolják,
az egyesület nem kaphat támogatást.
Az SZMSZ alapján a bizottságuknak joguk van a saját területüket érintő civil szervezetek
támogatását tovább osztani az önkormányzati költségvetés keretei között. Tehát ha a sportra a
képviselő-testület elfogadott 2 millió Ft-ot, az SZMSZ alapján a szociális bizottság eldöntheti,
melyik szakosztálynak mennyit juttat ebből az összegből, de ennél több pénzt nem oszthat ki.

18

Véleménye szerint így már elfogadható a sportegyesület elszámolása az önkormányzattól kapott támogatásról, ha az APEH igazolás is csatolásra kerül.
Körtés István: Az önkormányzat költségvetésében 2 millió Ft szerepel támogatásként az
egyesület számára. Nem érti honnan jött akkor az 1,2 millió és a 800.000 Ft?
A víz mellett ott van még a villany és a gáz díjbefizetés elmaradás, ami kb. 1.007.000 Ft-ot
tesz ki. Ennyi tartozás van még az elmúlt évről.
Torma József képviselő megkérdezte, hogy áll az egyesület elszámolása, költséggazdálkodása. Sajnos a könyvelés még csak azokat a tételeket rögzíti, amelyek kifizetésre kerülnek. A
„küszöb alatt maradó” számlák nem szerepeltek sehol.
Az egészségügyi bizottság által tett javaslat a 2 millió Ft-ot letakarja. Ha a pénzügyi bizottság
által javasolt 1,2 millió Ft a tavalyi év terhére kerülne kifizetésre, akkor 800.000 Ft-tal kellene
még kiegészíteni, úgy meglenne a szükséges 2,4 millió Ft. Pontosítva: 400.000 Ft-ot kapna a
másik egyesület, az STC pedig 2,4 millió Ft-ot.
A polgármester asszony a pénzügyi bizottsági ülésen valóban felvetette, legyen javaslat arra
is, miből tegyék hozzá a szükséges összeget.
Azt gondolta, a hivatal is ezen dolgozik, és valamilyen javaslattal előáll majd. Mivel ez nem
történt meg, javasolja, hogy a szükséges 800.000 Ft-ot a céltartalékból vegyék el, és ha menet
közben sikerül valamilyen pénzt találni, abból visszapótolják ezt az összeget. Amennyiben ez
nem így lenne, akár a tiszteletdíjakból is pótolni tudnák.
Torma József: Nyílt ülésen volt szó az 1,2 milliós és 800.000 Ft-os összegről. 1,2 millió Ftot fogadott el a képviselő-testület a sportegyesület támogatására, de elhangzott, hogy ennyi
pénzből nem fognak tudni működni. Ekkor vetődött fel, hogy amennyiben az egyesület tudja
teljesíteni a feltételeket, további támogatást kell biztosítani számukra. Ennek a megcélzott
forrása, amit az egyik képviselő javasolt, a szennyvízár-támogatás volt.
Az a probléma, hogy a 2 millió Ft felosztásáról nyílt ülésen volt szó, azóta eltelt egy hónap, és
elkezdik megmásítani az akkori döntésüket. Ezt a testületi ülést mások is nézték, és most meg
kell nekik mondani, mégsem úgy lesz.
Igaz, amit jegyző úr mondott, a bizottság rendelkezik a sportkerettel, de ezelőtt egy hónappal
nem az hangzott el, hogy a 2 millió Ft-ot az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság fogja
felosztani a szakosztályok között.
Zsolnai István: A bizottság reálisan próbálta szétosztani a pénzt az egyesületen belül.
dr. Mihócs Zsolt: A bizottság tehet javaslatot, de ehhez rendeletet kell módosítani, mert az
említett összeg címzetten került bele a költségvetési rendeletbe.
Szabó Attila: Pásztor Krisztián az egyesület társadalmi elnöke elmondta, hogy a kézilabdás
lányok több támogatást kapnak, mint a fiúk.
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Torma József: Az ő véleménye is az volt, hogy vissza kell térni a sportegyesület kérdésére.
Amint kialakul a megfelelő vezetés, jó irányba indulnak el, akkor konszolidálni kell az egyesületet, ki kell fizetniük a tartozásukat, ehhez meg kell találni a forrásokat. Ki kell keveredniük ebből a helyzetből.
Az a rossz, ha a testület dönt valamiről, és egy hónap múlva kezd visszatáncolni. Lehet módosítást javasolni, de akkor külön ide kell hozni a kérdést a képviselő-testület elé.
Zsolnai István: Ők jót akartak.
Ebben a vezetésben megbízik, már sokat tettek az asztalra, még saját zsebből is. Nagyon rossz
volt a helyzet, amikor átvették az egyesületet, és egyértelműen javulást lát azóta.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Valóban szüksége van az egyesületnek a pénzre, de rengeteg olyan feladata van az önkormányzatnak, amihez szintén pénz kellene. Lassan eljutnak
odáig, hogy vérvételre, köztemetésre sem jut.
Körtés István: Ez egy speciális helyzet. Fennáll a tartozásállomány (víz, gáz, áram), ami
1.007.000 Ft. A legnagyobb erőfeszítés ellenére is becsődölhet az egyesület, és az önkormányzat részére megmarad a tartozás. Tehát ezt mindenképpen rendezni kell, ezért vetődött
fel a pénzügyi bizottság ülésén, hogy azt a pénzt, ami tavaly nem lett kifizetve, adják oda.
Szabó Attila: Andráskó Péter és Pásztor Krisztián is elmondta, nem a kézilabdásoktól sajnálják a pénzt, csak a tartozásokat szeretnék kifizetni, és túlélni valahogy ezt a helyzetet. Az pedig 1.200.000 Ft-ból nem fog sikerülni.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Az önkormányzat pedig ezt az évet szeretné túlélni.
dr. Mihócs Zsolt: Öt éve kérik, legyen egy pénzügyi ellenőrzés a sportegyesületnél, így láthatnák, ki a felelős ezért a helyzetért.
Több alkalommal is előfordult, hogy pénzt ígértek alapítványnak, civil szervezetnek, de nem
tudták teljesíteni. Most is ígérhetnek, de tudják-e teljesíteni? Andráskó Péter elmondta, még
saját zsebből is adtak pénzt, hogy működni tudjanak. Azonban ez sem mehet így sokáig. Be
kell látni, vagy meghúzzák a nadrágszíjat, és mindenki kap, de kevesebbet, vagy pedig ígérgetnek, és a végén mégis csak be kell látniuk, nincs miből.
Csőszné Kacz Edit polgármester: A többcélú kistérségi társulástól ki fognak jönni, és két
évre vonatkozóan elvégzik a belső ellenőrzést.
Torma József: Mennyi pénzre lenne szüksége az egyesületnek ahhoz, hogy egyenesbe jöjjenek?
Bárdos László címzetes főjegyző: Ezért van jelentősége ennek az elszámolásnak, mert már
most felvetik a képviselők, hogy akkor tavaly, tavalyelőtt hogyan számoltak el. Tavaly is elszámoltak, de mindig csak az önkormányzati támogatással foglalkoztak.
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Mindkét szervezet vezetője azt sérelmezte beszámolójában, hogy a tavalyi költségvetésben
megállapított összeghez viszonyítva a művelődési ház milliókkal, az iskola 40 millió Ft-tal
kapott kevesebbet, mint amit a képviselő-testület elfogadott. Ennek oka van. Simontornyán
jelenleg, legalábbis önkormányzati területen nem tud mondani egyetlen olyan szervezetet
sem, amelyiknek ne lenne tartozása. Sokkal jelentősebb mértékű kifizetetlen számláik vannak,
sokkal jelentősebbek, mint a sportkörnek. Sokkal komolyabb problémát okozhat egy esetleges
gáz vagy áram kikapcsolás például az iskola esetében. Az önkormányzat normatív támogatása
arányaiban csökkent, ezért ezeket kivédeni sem tudják. A képviselő-testület 72 millió Ft-os
hiánnyal fogadta el a 2012. évi költségvetését, amiből 60 millió Ft a működési hiány. Amenynyiben talál valamilyen megoldást az önkormányzat a sportkör hiányzó 1 millió Ft-jára, azzal
a hiányt növelik.
Ez így valóban nem mehet tovább, Simontornya múltja nem engedi meg, a sportra pedig most
is igény van. Az önkormányzat próbálja támogatni az egyesületet, de úgy biztosan nem tudja,
hogy ha hiányzik 1 millió Ft, akkor azt kifizeti.
A sportkör számoljon el az 1,7 millió Ft-ról, hozzák be az APEH nyilatkozatot azért, hogy
legalább a többi pénzt, amit a testület megszavazott, megkapják.
A zárszámadás elfogadásakor derül ki, mi is a helyzet. Tartalékok nincsenek, és nagyon komoly beruházások előtt áll az önkormányzat, ezért minden fillért meg kell fogni, hogy azokat
végre is tudja hajtani.
Más településeken már addig eljutottak, hogy nem tudnak támogatást adni a sport tevékenységre.
Az iskola sem teheti már meg, hogy ingyen biztosítja a sportcsarnokot, mert a saját bevételével el kell számolnia, s ha ezt nem tudja bizonyítani, az ÖNHIKI-s támogatásból is kizárhatják az önkormányzatot.
A sportkör kérése jogos, ezen senki nem vitatkozik, de az első lépés az, hogy el tudjon számolni a kapott támogatással.
Torma József: A 2 millió Ft megosztása igazságtalan volt az STC irányába, ezt már akkor
tudták, amikor meghozták ezt a döntést, de azzal a kikötéssel döntöttek, hogy visszatérnek
erre a kérdésre.
Alternatívaként azt javasolja, ha meglesznek a mellékletek, melyek jogilag szükségesek ahhoz, hogy az egyesület támogatható legyen, térjenek vissza újra erre a kérdésre. Addig pedig
az 1,2 millió Ft fedezetet adhat. A sportkör vezetősége pedig üljön össze a SIÓVÍZ KFT-vel,
hátha kapnak egy kis támogatást tőlük.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Ha meglesz az APEH igazolás, fizessenek a sportkörnek,
és májusban térjenek vissza erre a kérdésre. Addigra az ellenőrzés is lezajlik. Amennyiben
holnap behozzák az igazolást, fizetni fogják az eredetileg elfogadott költségvetés alapján a
támogatást a megfelelő ütemben.
Körtés István: Térjenek vissza májusban erre a kérdésre, bár az ellenőrzés véleménye szerint
addig nem lesz meg.
Válaszok:
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Andráskó Péter az STC’22 Sportegyesület ügyvezető elnöke: Jártak az APEH-nál, ahol
egy csomó hiányosságra bukkantak, ugyanis sem Perger Imre, aki 1997-ben volt ügyvezető
elnök, sőt még Cserháti Péter sem került kivezetésre. Ennyit az elődeik munkájáról.
Holnap reggel mennek ismét az APEH-hoz, ahol ki kell fizetniük 87.000 Ft-ot, s utána megkapják a szükséges igazolást. Ebben az összegben benne van még az előző vezetéstől maradt
befizetendő összeg is a bírók után.
Az egyesületnek 660.000 Ft-os vízdíjtartozása van a SIÓVÍZ KFT. felé, az egyesület ugyanis
2008 óta nem fizetett vízdíjat. Az E-ON-tól most kérték az átalánydíjas fizetési lehetőséget,
eddig ugyanis bediktálás alapján működött ez az egész. Most kapott egy fizetési felszólítást,
mely alapján 91.000 Ft-os elmaradás mutatkozik a gázszolgáltató felé.
Reméli ezek már az utolsók az előző sok-sok éves elmaradásból.
Ahhoz, hogy a közműveket lerendezzék 1.005.000 Ft-ra lenne szükségük.
A szociális bizottság módosító indítványát teljes mértékben támogatja, Szokodi József úrral
pedig folyamatosan tárgyalnak a tartozás ügyében. Annyi kérése volt, hogy a 2011. évi számlákat fizessék rendesen, az előző évi tartozással pedig majd lesz valami.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
33/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – polgármesterének és a Képviselő-testület Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága és Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága elnökének javaslata alapján – a képviselő-testület munkaterv szerinti 2012. május havi
ülésén, az STC’22 Sportegyesület 2011. évi elszámolásának felülvizsgálatát
követően (beleértve az egyesület 2010-2011. évi gazdálkodásának belső ellenőrzés keretében történő ellenőrzését is) tárgyalja újra az STC’22 Sportegyesület 2011. évi önkormányzati költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót, valamint az egyesület önkormányzati támogatásban részesítésének kérdését.
Határidő: a képviselő-testület munkaterv szerinti május havi ülése
Felelős: Pásztor Krisztián az STC’22 Spotegyesület elnöke a bizonylatok
rendelkezésre bocsátásáért
Csőszné Kacz Edit polgármester a beszámoltatás megtörténtéért
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IX.) napirendi pont

EGYEBEK
IX/1.) napirendi pont

Simontornya Város Önkormányzata által kibocsátott kötvény átstrukturálása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: Mit jelent az átütemezés? Már többször felvetette, hogy húzni kellene az időt.
Kissé riasztó számára az anyagban szereplő 2027-es dátum. A visszafizetési kötelezettség így
ugyanis erősen a jövő nemzedékéé lesz.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezető: Az átütemezés futamidő követést jelent, később
kellene kezdeni a kötvény fizetését.
dr. Mihócs Zsolt: Húzni kell az időt, ez az ő véleménye is.
Bárdos László címzetes főjegyző: Átütemezéssel majdnem 50 millió Ft-tal nő a kamat.
Torma József: A módosítás költsége félmillió forint.
Ha elkezdenek törleszteni, nem kényszeríti rá az önkormányzatot a gazdasági szigorra?
dr. Mihócs Zsolt: Érti Torma József képviselő gondolatmenetét. Azt kellene megnézni, ha
árfolyamrögzítésnél 3 évet nyernek, az intézményrendszer működtetését hogyan érinti. Számára az árfolyamrögzítés a szimpatikusabb. Mindenképpen választani kell a lehetőségek közül, ellenkező esetben megjelennek a szorító költségvetési eljárások, olyan lefaragások, hogy
semmiképpen nem fogják tudni összeszedni a szükséges pénzt. A három év alatt pedig bármi
változhat.
Nem tudja, ebben a kérdésben van-e egyáltalán jó döntés?
Torma József: Nagyon nagy fajsúlyú kérdésről van szó, ezért jól át kell gondolni a döntést.
Nemsokára elindulnak a nagyberuházások, miáltal rengeteg nem várt költség fog jelentkezni,
hogy azok mellett 40 millió Ft-ot nem fognak tudni összeszedni. Ez pedig csőd közeli helyzetet eredményezhet.
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Abszurditás volt, hogy az ország idegen devizában adósodott el. Ha a válság helyrebillen, az a
magyar gazdaságot is rendbe hozza, változhat a helyzet. Ám, hogy erre mikor kerül sor, senki
nem tudja. Miután a kötvénykibocsátást felvállalta a képviselő-testület, vállalniuk kell az árfolyamváltozás okozta kockázatot is. Egy ideig marad még az adósság az önkormányzatnál.
Ezért várjanak, pihentessék még egy kicsit ezt a kérdést. A kamat törlesztő részt fizessék ki,
erre terveztek már az idei költségvetésben.
dr. Mihócs Zsolt: Ezért említette a 3 évet, ez idő alatt lezajlik az ivóvíz- és szennyvízberuházás, a város-rehabilitáció, közben pedig változhat valami.
Körtés István: Még várna a döntéssel, előbb jól körbe kell járni ezt a kérdést.
Bárdos László címzetes főjegyző: Jelenleg az országban kétféle variáció van, az egyik a dr.
Lázár János féle javaslat, hogy próbálja megoldani az önkormányzat, akár törvénymódosítás
árán is.
A másik változat pedig, ahogyan a szentendrei önkormányzat próbálta: külön erre a feladatra
alpolgármestert választottak, aki pénzügyi szakember, és a bankokkal történő tárgyalásokkal
bízták meg. Próbálkozott, és végül azt kellett bejelentenie, hogy nem sikerült eredményt elérnie.
Vagy az árfolyamrögzítésben lehet gondolkodni, vagy fenntartják a jelen állapotot. Az átütemezéshez felvállalni már most 40-50 millió Ft-ot 6 évre, átgondolandó.
Szerinte sem kell most dönteni, de abban is biztos, hogy két hónap múlva sem fognak sokkal
többet tudni. Ki kell vesézni ezt a témát, egy hónap múlva esetleg újra napirendre lehetne tűzni.
Torma József: A kamatot mindenképpen fizetni kell, ezért tegyék úgy rugalmassá a dolgot,
hogy amennyiben az ÖNHIKI sikerül, fizessenek.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Kezeljék rugalmasan a kérdést, de ahhoz ragaszkodik,
hogy a testület májusi ülésén ismét foglalkozzanak vele, addigra talán rendelkeznek újabb
információkkal.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
34/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 77. § (1)
bekezdése által megállapított gazdálkodási jogkörében tárgyalta az önkormányzat által kibocsátott kötvény kötvénytulajdonosának, az OTP Bank
Nyrt-nek ajánlatát a kötvény kamatterheinek és tőketartozásának fizetésére
vonatkozóan.
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A képviselő-testület a döntés kellő megalapozása érdekében felkéri az Ötv.
35.§ (2) bekezdése szerinti hivatalirányítói jogkörében eljárva a képviselőtestület munkaterv szerinti 2012. május havi ülésére készíttessen előterjesztést a kötvény kamatterheinek és tőketartozásának fizetésére vonatkozóan a
beszerezhető információk alapján.
Határidő: a képviselő-testület munkaterv szerinti május havi ülése
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

IX/2.) napirendi pont

Simontornya, Siópart u. 1. szám alatti, 2/A/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakás hasznosításának megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
Csőszné Kacz Edit polgármester: Megkérdezte Herczeg Lajost, érdekelné-e a csere. Azt
válaszolta, értékegyeztetéssel beszélhetnek róla.
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdések, hozzászólások:
Torma József: Nem javasolta a lakás értékesítését, ugyanis esetleg a tűzoltóautó elhelyezésére kiszemelt ingatlan csereingatlana lehet. A polgármester asszony próbáljon forrást szerezni a
szóban forgó – Herczeg Lajos tulajdonát képező – ingatlan értékének kiegyenlítéséhez. Csak
így tudják az autót méltó helyen elhelyezni.
Szabó Attila: Támogatják állami szinten az önkéntes tűzoltóságot?
Csőszné Kacz Edit polgármester: A különbözetet – 1.800.000 Ft – honnan vegyék el?
Torma József: Hatalmazzák fel a polgármester asszonyt a másik ingatlan tulajdonosával történő tárgyalásra. A Siópart utcai lakást átadnák csereingatlanként, az értékbecslés különbözetére pedig megkéri polgármester asszonyt, szerezzen valakitől támogatást, hogy az ne terhelje
tovább az önkormányzatot.
Körtés István: A pénzügyi bizottsági ülésen is szóba került a csere lehetősége, és azon a véleményen voltak, hogy ezt a lakást most adják el, mivel nagy szüksége van a pénzre az önkormányzatnak. A tűzoltószertár ügyében pedig pályázati lehetőségen kell gondolkodni, meg
kell várni, míg adódik ilyen. Tehát az ingatlanokat illetően most nem gondolkodjanak a cserén.
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Torma József: Senki sem tudja, mikor lesz ilyen pályázati lehetőség. Arra viszont szeretné
emlékeztetni képviselő társait, hogy hosszú éveken át húzódó procedúrával járt a testvérváros
által felajánlott tűzoltóautó hazahozatala. A jármű átvételekor a polgármester asszony a képviselő-testület nevében aláírt egy szerződést, melyben vállalta az autó méltó elhelyezését. Erre
a mai napig nem került sor. A németek azóta már két alkalommal jártak Simontornyán, és
rendkívül kellemetlen helyzetben voltak, amikor megmutatták nekik, hol tárolják a járművet.
Amikor rábólintottak, hogy kell a városnak ez az autó, vállalták a vele járó kötelezettségeket
is. Ezért továbbra is azt javasolja, hogy tegyenek lépéseket a csere irányába.
Körtés István: Természetes, hogy a németek részéről van valamilyen elvárás, valamit fel kell
mutatni, de a németek nem tudnak a 350 millió Ft-os hitel felvételéről, az önkormányzat jelenlegi helyzetéről. Változatlanul a pályázatban látja a megoldást. A lakás értékesítéséből befolyó pénz, mint egy falat kenyér, úgy kell az önkormányzatnak.
Torma József: Tűzoltó egyesület részére, raktár építésére szerinte nem volt még pályázati
lehetőség, erre várni nem lehet. Most itt a lehetőség, hogy elinduljanak valamerre, és ha már
lesz egy épületrész, ahhoz már könnyebben tudnak majd pénzt szerezni.
dr. Mihócs Zsolt: Felhívná képviselő társai figyelmét, olyan pénzt ne költsenek el, ami még
meg sincs.
Szabó Attila: A téli időszakra meg kell oldani az autó elhelyezését, mert különben nem tudják vízzel feltöltve tárolni, anélkül pedig csak késve tud indulni a tűzesetekhez.
Ha meglesz az épület, a pályázatokon is jobb eséllyel indulhat az önkéntes tűzoltó egyesület.
Két ajtócserére lesz szükség, ez kb. 1.200.000 Ft. Hirt Ferenc országgyűlési képviselő is megígérte, hogy segíteni fog, amint meglesz az épület.
Zsolnai István: Az autó átvételét kényszerhelyzet szülte. Ő ellene ágállt, mivel, mint akkor is
elmondta, a jármű fenntartása, üzemeltetése, épület átalakítása, annak fűtése rengeteg költséget jelent, és ennek soha nem lesz vége.
Szeretné látni, honnan lesz erre pénz.
Torma József: Annak idején ez a képviselő-testület kérte az autót a németektől. Munkavégzésüket illetően már az egyik legkomolyabb tűzoltó egyesületnek számítanak a környéken,
még a sárbogárdi sincs ilyen.
Itt van a csereingatlan lehetősége, van egy különbözet a két ingatlan ára között, amit ki kellene pótolni valahogyan, ehhez van szükség a polgármester asszony segítségére.
Hoztak egy ciklusokon keresztülnyúló döntést, ennek eredményeképpen szereztek egy tűzoltóautót, most pedig tovább kell lépni.
Megjegyezné még, hogy a statisztika szerint Simontornyán van a legtöbb tűzeset.
Szabó Attila: A sárbogárdi tűzoltóság munkáját is segíti a simontornyai egyesület.
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dr. Mihócs Zsolt: El kellene napolni a döntést, és polgármester asszony tárgyaljon még egyszer Herczeg Lajossal. Fussanak még egy kört, támogatja maximálisan a tűzoltó egyesületet,
de gondolják át alaposan.
Torma József: Nem javasolja a lakás eladását, tárgyaljanak Herczeg Lajossal, utána pedig
térjenek vissza ismét erre a témára.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – a következő határozatot hozta:
35/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 80. § (1)
bekezdése szerinti, az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonosi
jogkör gyakorlója megtárgyalta a Simontornya, Siópart u. 1. szám alatti,
Simontornya belterületi 2/A/3 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú
bérlakás hasznosítására vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése
alapján ellátó polgármesterét az ingatlan csereingatlanként történő hasznosítása érdekében a tűzoltó szertárként hasznosítható ingatlan tulajdonosával
történő tárgyalásokra.
Határidő: a képviselő-testület munkaterv szerint soron következő ülésén jelentési kötelezettséggel
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

IX/3.) napirendi pont

Simontornya, Vak Bottyán ltp. 12. II/6. szám alatti, 1351/37/A/5 hrsz-ú önkormányzati lakás hasznosításának megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és javasolta a lakás értékesítését.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
36/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. §-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta a Vak Bottyán lakótelep 12. II/6.
szám alatti, 1351/37/A/5 helyrajzi számú, 57 m² alapterületű lakás hasznosításáról készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiekben
részletezett lakás eladásáról döntött, melyet a 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 24. §-a szerint árverés útján, 4.697.000 Ft vételárért eladásra hirdet meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésével, valamint e döntés közlésével.
Határidő: április 1.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

IX/4.) napirendi pont

Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Mihócs Zsolt alpolgármester bejelentette érintettségét, amit a képviselő-testület egyhangúan elfogadott.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással - a következő határozatot hozta:
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37/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pptv.) 11. §-a szerinti át nem ruházható hatáskörében dr. Mihócs Zsolt alpolgármester tiszteletdíját – a Pptv. 4. § (1) bekezdése alapján megállapítható tiszteletdíj mértékében – azaz havi 173.900 Ft, költségátalányát – a Pptv. 18. § (2) bekezdése alapján – tiszteletdíja 20 %-ának megfelelően havi 34.780 Ft összegben
állapítja meg a 2012. január 1-jétől.
Határidő: folyamatos a költségvetési év folyamán
Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző

IX/5.) napirendi pont

A Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési
megállapodás tartalmi elemeinek elfogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
Körtés István: Ez egy mintaokmány, ami nincs kitöltve, így nem elfogadható.
Torma József: Annak idején arról volt szó, 500.000 Ft-tal támogatja az önkormányzat az
egyesület működését. Akkor ő ódzkodott ettől.
Tavaly 400.000 Ft-ot nyert az egyesület a Tolna Megyei Tűzoltószövetség által pályázat révén. Idén ezt már nem kapják, nem rendelkeznek forrással. Az együttműködés megállapodás
feltétele a lehetséges pályázatokon való indulás. Maximálisan formai jellegről van szó, melynek legfontosabb tartalmi eleme az önkormányzati támogatás, az 500.000 Ft, amit elfogadott a
képviselő-testület. Ő nem is hozta volna ide ezt a kérdést, ez a polgármester hatáskörébe tartozik. Mivel azonban már idekerült, javasolta, fogadják el.
Nagy Károly műszaki ügyintéző: Minden szerződést be kell hozni a képviselő-testület elé
jóváhagyásra, erre a jegyző úrtól kapott utasítást. Valóban egy mintaokmányról van szó, de
ezzel kapcsolatban a képviselő-testület korábban már mindent elfogadott. Csak az 500.000 Ftos támogatás nem szerepel benne, arra viszont elfogadták már a rendeletet.
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dr. Mihócs Zsolt: A határozati javaslat egyértelműen utal rá: „Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadja az önkéntes tűzoltó egyesülettel
kötendő Együttműködési Megállapodás szövegtervezetét.” Tehát nem a megállapodást, hanem
a tervezetet.
Még annyit tenne hozzá, hogy támogatja az önkormányzat az egyesületet, de csak az éves
költségvetésében meghatározott keretek között.
Körtés István: A tűzoltó egyesület látta ezt? Ők elfogadják?
Nagy Károly műszaki ügyintéző: A szöveg-tervezetet a tűzoltó egyesület küldte át.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Reméli, senki nem gondolja, hogy a támogatás összege,
az 500.000 Ft helyett mást fognak beleírni a megállapodásba.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
38/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
239/2011.(XI.18.) Kormányrendeletben kapott jogkörében eljárva megtárgyalta az önkéntes tűzoltó egyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodás tartalmi elemeinek elfogadásáról készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadja az önkéntes tűzoltó egyesülettel kötendő Együttműködési
Megállapodás szövegtervezetét.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. április 20.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

IX/6.) napirendi pont

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásának igénylése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
39/2012.(III.26.) KT számú határozat
1. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII
törvény 6. melléklete 2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. melléklet)
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. A képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. Simontornya Város Önkormányzata lakosságszáma 2010. január 1jén 1.000 fő feletti.
II. Simontornya Város Önkormányzata helyi adó bevetéséről döntött és
2012. évben ilyen jogcímen 60.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 72.766 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Határidő: a vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidők figyelembe vételével
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

IX/7.) napirendi pont

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekt közbeszerzési feladatok módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
40/2012.(III.26.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi
CVIII. törvényben kapott jogkörében eljárva megtárgyalta a DDOP-4.1.1/B09-2010-0006 „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekt közbeszerzési feladatok módosításáról készített előterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP4.1.1/B-09-2010-0006 „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék
rehabilitációja projekt közbeszerzési feladatok módosítása keretében az
ajánlattételi felhívást kettébontja és a kiviteli terv készítésére és a kivitelezésre külön-külön eljárást kezdeményez a közbeszerzési terv szerinti eljárásrenddel.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 1725 órakor bezárta.

kmf.

Csőszné Kacz Edit
polgármester

Bárdos László
címzetes főjegyző
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