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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-én 14
00

 

órakor kezdődő üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Csősz László, Körtés István (IV. np-tól), Torma 

József (késve érkezett), Zsolnai István képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: Aszmann Géza aljegyző 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető 

Petrovics Péter Györgyné intézményvezető (IX. np.) 

Pásztor Krisztián az STC’22 Sportegyesület társadalmi elnöke (XII/6. np.) 

Nagy Károly műszaki ügyintéző 

 

Lakosság részéről: 3 fő 

 

Távolmaradt: Szabó Attila képviselő igazoltan, távolmaradását előzetesen bejelentette. 

Kossa István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja 

 Tóthné Unghy Ilona az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja 

Schweigert Györgyné az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagja 

Mikoly Tibor őrsparancsnok 

Bajcsi Géza díszpolgár  

 

 

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

pességet, majd az ülést megnyitotta.  

Bejelentette, hogy Mikoly Tibor őrsparancsnok urat bevezényelték Tamásiba, a rendőrkapi-

tányságra, ezért az ülésen nem tud részt venni. 

Javasolta a tervezett napirendi pontok elfogadását. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 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 polgármesteri hivatal tevékenységéről beszámoló. 

 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

III.) Rendelet-tervezet Simontornya város 2012. évi költségvetése I. negyedévi módosításá-

ról. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

IV.) Az önkormányzat által kibocsátott kötvény átstrukturálása. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

V.) Javaslat 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 hatályon kívül helyezésére. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VI.) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény végrehajtása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VII.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VIII.) Temetkezési díjak éves felülvizsgálata. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

IX.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékelése. 

 

   Előadó: Aszmann Géza aljegyző 

                 Petrovics Péter Györgyné intézményvezető 
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X.) Javaslat a helyi kitüntető címek adományozására. (zárt ülés) 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

XI.) Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 17. évfordulója) előkészítése. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

XII.) E G Y E B E K  

 

1.) A három kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz, várkörnyék rehabilitációja) helyze-

téről tájékoztató. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

3.) A víziközmű társulással kapcsolatos dokumentumok elfogadása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

4.) Szennyvízprojekthez kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtásának megtár-

gyalása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

5.) Farkas József ingatlan vásárlás ügye. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

6.) Az STC’22 Sportegyesület 2011. évi önkormányzati költségvetési támogatásának 

felhasználásáról szóló beszámoló újratárgyalása, valamint az egyesület támogatás-

ban részesítésének kérdése. 

Előadó: Pásztor Krisztián társadalmi elnök 

 

7.) Várkörnyék rehabilitáció kivitelezésének közbeszerzési eljárása Bíráló Bizottsági 

tagjának kijelölése. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

8.) Tájékoztató a folyékony kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmat-

lanítására kiírandó közbeszerzési eljárásról. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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Torma József képviselő megérkezett. 

 

 

I.) napirendi pont 

 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, 

intézkedésekről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester tájékoztatója kiegészítéseként ismertette a NITROKÉMIA 

ZRT. környezetvédelmi igazgatójának, Köves Gergelynek tájékoztatóját a volt bőrgyár terüle-

te kármentesítésének állásáról (jegyzőkönyvhöz csatolva). Ugyancsak elmondta még, hogy 

elkezdődik végre a Simontornya és Pálfa közötti útépítés. 

 

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. 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: Az utóbbi időben elszaporodtak a váratlan, pillanatnyi áramkimaradások, 

melyek naponta négyszer, ötször ismétlődnek. Beszélt telefonon az E.ON ügyfélszolgálattal 

ez ügyben, de ott nem tudtak róla semmit. Komoly problémát, akár meghibásodást is okozhat 

ez a számítógépes rendszerekben, illetve a betegek vizsgálatára szolgáló műszerekben. A ház-

tartási gépek is tönkremehetnek. Az önkormányzatnak kellene ez ügyben felvilágosítást kér-

nie, hiszen ez az egész lakosságot érintő probléma, és így talán választ is kapnának erre a kér-

désre. 

 

Zsolnai István: Bizonyos személyek komoly rongálásokat okoztak a városban, ezért idősze-

rűvé vált a megfigyelő kamerarendszer felszerelése. Erre mielőbb forrást kell találni. 

Tudomására jutott, hogy a felajánlott használt ruhákból „géprongyot” készítenek, nem kerül 

átadásra a rászorulók részére. Ezért javasolta, hogy szüntessék meg a nemrégiben kihelyezett 

ruhagyűjtő konténert, mivel azzal átverik az embereket. Ez egy óriási biznisz a cég részére. A 

ruhagyűjtést a simontornyai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is el tudná végezni, és a 

beérkezett holmit biztosan azok kapnák meg, akiknek arra szükségük van. 
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dr. Mihócs Zsolt: Ő is hallott a „géprongy” készítésről, és nem akarja bántani a konténert 

kihelyező céget, de Simontornyának is szüksége van ezekre a ruhákra, és akár az iskolába is 

be lehetne vinni, a szervezést pedig rájuk kell bízni. 

 

Csősz László: Tudomása szerint a temető ügyében már történt egyeztetés az egyház képvise-

lőjével, a fű azonban még mindig nincs levágva. 

A Tisza-Pack Kft. által megvásárolt területen hatalmas a gaz, már elbokrosodott. Fel kell szó-

lítani őket, tegyék rendbe. 

 

Zsolnai István: Szíve szerint azokat a személyeket szólítaná fel az említett terület rendbetéte-

lére, akik annak idején a kft-t elüldözték Simontornyáról, ezáltal munkahelyeket hiúsítottak 

meg. Ha az üzem felépülhetett volna, most rendben lenne ez a rész. 

 

Válaszok: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Az E.ON-t meg fogják keresni, és választ kérnek az 

áramkimaradások okára. 

A kamerarendszer kiépítésére valóban szükség lenne, de még nem ismerik a jövő évi költség-

vetés, hogyan alakul majd, ez pedig annak a függvénye. 

A ruhagyűjtő konténer kihelyezésére nem magánszeméllyel, hanem egy alapítvánnyal kötött 

szerződést a hivatal. Azonban nem kötelező abba vinni a használt ruhákat, aki akarja, beviheti 

a Családsegítő Szolgálathoz is, csak meg kell szervezni. Nem bizniszről van szó, az alapít-

vány értelmi fogyatékosok számára gyűjti a ruhákat. 

Az egyháztól a temető területére vonatkozó szerződés még nem érkezett meg, de rendbe fog-

ják tenni a közmunka keretében a szóban forgó területet. 

A Tisza-Pack Kft. által megvásárolt terület már megvételekor is így nézett ki, de fel fogják 

szólítani annak rendbetételére. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

54/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés 

óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájé-

koztatót, továbbá a 

 

          33/2012.(III.26.) számú   

          34/2012.(III.26.) számú   

          36/2012.(III.26.) számú  
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         40/2012.(III.26)  számú 

         45/2012.(IV.23.) számú 

         47/2012.(IV.23.) számú 

         49/2012.(IV.23.) számú 

         51/2012.(IV.23.) számú 

         52/2012.(IV.23.) számú 

                                      és az     53/2012.(V.2.)     számú 

 

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul 

vette, és elfogadja; 

 

a 48/2012.(IV.23.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2012. május 

24. napjára módosítja. 

 

 

II.) napirendi pont 

 

A polgármesteri hivatal tevékenységéről beszámoló. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Mint az előterjesztésben is szerepel, ez a beszámoló kissé 

eltér az eddigiektől. Szerepel benne a jövőkép, amire a hivatalnak készülnie kell. A járási hi-

vatalok felállítása miatt változik a polgármesteri hivatal tevékenysége, valamint az iskola át-

adása az állam részére szintén változást eredményez majd. 

Az önkormányzat likviditási gondokkal küzd, és nem lehet tudni, hogy alakul majd az önkor-

mányzat költségvetése. 

A munkatervet a második félévre úgy kellene összeállítani, hogy abban szerepeljenek az ön-

kormányzat várható gazdasági helyzetével, költségvetésével, önként vállalt feladataival kap-

csolatos kérdések. Ezekkel ugyanis foglalkoznia kell a képviselő-testületnek, mert így felké-

szültebben nézhetnek a jövő elébe, várhatják a változásokat. 

 

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

gyalta, és elfogadásra javasolta a polgármesteri hivatal tevékenységéről készült beszámolót, 

és elfogadásra javasolta azzal a feltétellel, hogy amennyiben az átszervezés részletei ismertté 

válnak, a képviselő-testület soron kívül tárgyalja meg a szükséges intézkedéseket. 

 

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

gyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottság elnöke helyett: A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. 
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Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: Olyan dolgokat próbál az önkormányzatokon a regnáló kormányzat előre 

behajtani, illetve feladatokként kitűzni, melyek törvényi hátterét még nem ismerik. Ugyancsak 

nem tudnak semmit ezek anyagi vonzatairól, s ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét, 

nagyon sötétnek látja a jövőképet, az önkormányzati létet. 

Lassan eljutnak addig, hogy az önként vállalt feladatokat még tovább kell szűkíteni a megta-

karítás érdekében, miáltal a mozgástér még jobban beszűkül.  

 

Csősz László: Csatlakozik az alpolgármester úr által elmondottakhoz hozzátéve, hogy ismer-

ve a költségvetés számait, az önkormányzatnak kb. 30 milliós mozgástere van a jelenlegi költ-

ségvetési helyzetben. Meg kell nézni, hogy a költségvetési koncepció elfogadásakor szerepel-

tessék-e majd ezeket a számokat (szennyvízár-támogatás, közalkalmazottak étkezési utalvá-

nya, költségtérítések). Ennél nagyobb mozgástér nincs, számításai szerint 40 millió Ft-ig lehet 

nyújtózkodni, de ki kell mondani, ezeket a döntéseket meg akarják-e hozni. Mindenesetre elő 

kell készíteni. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Sok változás lesz, de pontosat még nem tudnak. Az ön-

kormányzat önként vállalt feladatait talán valamilyen módon meg tudják tartani, mert ha nem 

így lesz, akkor semminek sincs értelme. 

 

Torma József: A jövő kiszámíthatatlan, bizonytalan tényezők jellemzik pénzügyileg a 2012-

es évet is. A tervezet szerint még vonnak el pénzt az önkormányzatoktól, ami azt jelenti, hogy 

a költségvetést teljesen más pénzügyi alapra kell helyezni. A bizonytalanság még az idei év-

ben is megmarad, a 2013-as évet illetően pedig még nem tudnak miről beszélni az önként 

vállalt feladatok esetében. Hiányzik a jogi szabályozás, valószínűleg a koncepció is változik. 

A képviselő-testület munkája egyre inkább kiszámíthatatlanabbá válik, semmiféle garanciát 

nem tudnak vállalni azzal kapcsolatban, mit tarthat fenn az önkormányzat, és mit nem. A 

pletyka és a találgatások szintjén várják a jövőt. 

Az iskolák átszervezésével kapcsolatban felmerül a dologi kiadások, épületek fenntartása, 

diákétkeztetés, óvodai nevelés kérdése, melyek a legnagyobb ráfizetéssel bíró ágai az oktatás-

nak, mint kötelező feladatnak. Ez mellett pedig ott vannak az önként vállalt feladatok, melye-

ket megtarthat az önkormányzat, ha biztosítani tudja a pénzügyi hátterét. 

A bizottság ezért javasolta, hogy ezekkel a kérdésekkel soron kívül kell foglalkoznia a képvi-

selő-testületnek. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A hozzászólásokból is kitűnik, hogy a képviselők egyetér-

tenek vele, hogy ezekkel, a kérdésekkel foglalkozni kell. Csősz László képviselő optimistán 

szólt hozzá, véleménye szerint 30-40 millió Ft szabad pénzeszközzel lehet számolni, mivel el 

lehet vonni még bizonyos dolgokat, melyek végzése talán nem kötelező.  

A törvény erejénél fogva kaphat még feladatokat az önkormányzat, gondol itt esetleg egy má-

sik település csatlakozására Simontornyához, melynek költségei, létszáma alapvetően befo-

lyásolná az önkormányzat tevékenységét. 
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Egyetért Torma József képviselő felvetésével, de addig nincs értelme ezekkel, a kérdésekkel 

foglalkozni, amíg nincsenek a szükséges információk birtokában. Hiába hoznak elméletileg 

döntést júniusban, ha, két hónap múlva megváltozik a jogszabályi háttér. Az a legfőbb prob-

léma, hogy nem lehet még tudni mi fog változni, de egyértelmű, hogy ezekkel a kérdésekkel 

azért foglalkozni kell.  

Egyelőre felesleges meghatározni, milyen önként vállalt feladatokat hagyjanak el, hiszen nem 

ismerik még a 2013-as év költségvetési koncepció irányelveit sem, sőt még az sem biztos, 

hogy a 2012-es év költségvetése ebben a formában maradhat, mivel további elvonások várha-

tóak.  

A helyi adókat bővíthetik, új helyi adókat vezethet be az önkormányzat, ugyanakkor elvették 

a díj-megállapítási jogot (ivóvíz-, szennyvízdíj, stb.), s ezek a díjak minden valószínűség sze-

rint emelkedni fognak a jelenlegihez viszonyítva. Ezért tovább nem terhelhető helyi adónöve-

léssel a lakosság. Csak az ÖNHIKI-ben bízhatnak, ám az kevés ahhoz, hogy az önkormányzat 

azon a szinten működjön tovább, mint jelenleg.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

szükséges intézkedések soron kívüli megtárgyalását illetően „a megfelelő információk ismere-

tében” kiegészítéssel 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

55/2012.(V.21.) KT számú határozata 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jegyző 

előterjesztése, továbbá a bizottságok véleménye alapján – megtárgyal-

ta, és elfogadta a polgármesteri hivatal munkájáról, a várható jövőbeni 

feladatokról készített beszámolót. 

 

A képviselő-testület – a megfelelő információk ismeretében – a hivatal át-

szervezés részleteinek ismertté válásakor soron kívül tárgyalja a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő: szükség szerint 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző, mint hivatalvezető 
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III.) napirendi pont          

 

Rendelet-tervezet Simontornya város 2012. évi költségvetése I. negyedévi 

módosításáról. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottság elnöke helyett: A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasol-

ta. Felvetődött, hogy a homogenizáló tartályok értékesítéséből befolyt összeg beállítása ho-

gyan történt a költségvetésbe? Változott? 

A szennyvízberuházás önerő alapjának előterjesztésben szereplő összege nem egyezik a költ-

ségvetés-módosításban szereplő összeggel. Ezt, azóta tisztázták. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: Januárban vagy februárban a képviselő-testület hozott egy határozatot, 

amikor az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ működési költségeiről volt szó, hogy 

visszatérnek a működésével kapcsolatos költségkimutatásokra, melynek elkészítésére az in-

tézményvezetőt kérték fel. Módosító javaslata: a következő ülésen iktassanak be ezzel kap-

csolatban egy beszámolót. 

A költségvetés következő módosításába, a központi orvosi ügyelethez csatolva be kell tenni 

még a simontornyai lakosok számára az ügyeleten biztosított vérvétel költségeit, ami éves 

szinten 240.000 Ft-ot tesz ki. Ez az idei évben március 1-től 200.000 Ft, mivel elfogyott a 

támogatóktól kapott pénz.  

Volt még egy számszaki eltérés, amit a közgazdasági osztály már kijavított. 

 

Válaszok: 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A homogenizáló tartályok értéke jól szerepel a költségve-

tésben.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület dr. Mihócs Zsolt képviselő módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy 

az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ vezetője a júniusi testületi ülésen számoljon be 

a költségvetése alapján, hogy állnak, valamint a vérvétel költségeinek (200.000 Ft) átcsopor-

tosítását illetően 5 igen szavazattal elfogadta.  

 

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

zattal – a következő rendeletet alkotta: 
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SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2012.(V.23.) önkormányzati rendelete 

 

 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.29.) önkormányzati 

 rendelete módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, 1 példánya a Tolna Megyei Kormányhivatal ré-

szére 2012. május 25-én elküldésre került.) 

 

 

Körtés István képviselő megérkezett. 

 

 

IV.) napirendi pont          

 

Az önkormányzat által kibocsátott kötvény átstrukturálása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és az volt a javaslatuk, hogy egyelőre ne 

változtassanak a szerződésen, várják meg az év végét. Ez azt jelentené, hogy az idei évben a 

II. félévben esedékes törlesztő részletet kifizetnék, a jövő évre vonatkozóan pedig még mindig 

el tudnák dönteni, mi legyen. 

A táblázatot nézve két változat szerepel, az egyik esetben tizenegynéhány millióval, a másik 

esetben pedig 40 millióval kerülne többe, és szerződést kellene kötni, ami félmillió forintba 

kerülne. 

Tehát a bizottság döntése az volt, várják meg az év végét. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Nincs valamiféle csavar ebben a szerződésben? A pénzügyi bizottság javasla-

tával ért egyet. 

 

Torma József: Két hónappal ezelőtt foglalkoztak már ezzel a kérdéssel, és hasonló döntést 

hozott a képviselő-testület. A helyzet még nagyon képlékeny, nem lehet tudni, mi lesz. Az 

előző döntés óta pedig semmi nem változott. 
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dr. Mihócs Zsolt: Ha ezt most kérnék a rögzítést, 7-8 millió Ft megtakarítást jelentene az idei 

évben. Ez a pénzügyi bizottság ülésén is szóba került, mire a jegyző úr azt mondta, ez a 7-8 

millió Ft jó lenne, de az idei évre még be van állítva a 30 millió Ft. Szeptemberre dől el, iga-

zából hogy áll az önkormányzat pénzügyileg. 

Három hónapos átfutással kell számolni, tehát, amennyiben decemberben kérnék ezt az OTP-

től, márciusban kellene kevesebbet fizetni 2-3 millió Ft-tal. 

Sajnos, mint már korábban elhangzott, senki nem tudja, milyen sarokszámokkal számolhatnak 

a jövő évi költségvetésben. Ezért került szóba, hogy ez a 7-8 millió Ft már beállításra került 

az idei költségvetésbe, és ennyi lenne a megtakarítás ebben az évben. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A „C” variáció elfogadását javasolta. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

56/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 77. § (1) 

bekezdése által megállapított gazdálkodási jogkörében tárgyalta az önkor-

mányzat által kibocsátott kötvény kötvénytulajdonosának, az OTP Bank 

Nyrt. ajánlatát a kötvény kamatterheinek és tőketartozásának fizetésére vo-

natkozóan.  

 

A képviselő-testület az önkormányzat által kibocsátott kötvény kamatterheit 

és tőketartozását változatlan feltételekkel kívánja 2012-ben visszafizetni. 

E témával ismét kell foglalkozni 2013-ban. 

 

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

ző ülésén történő beszámolási kötelezettséggel 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

V.) napirendi pont 

 

Javaslat a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapí-

tásáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/2003.(II.10.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésére. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Bárdos László címzetes főjegyző: A szóban forgó rendeletet azért kell hatályon kívül he-

lyezni, mert megjelent a víziközmű-törvény, ami kimondja, hogy a képviselő-testületnek 

megszűnik az ármegállapító jogköre. A vízdíjat központilag fogja megállapítani az illetékes 

miniszter a bekért adatok alapján. 

Egyelőre a vízdíj változatlan marad, mivel az önkormányzat nem lépte át a törvény által meg-

állapított mértéket. 

Sok feladat járt ezzel, de jó volt, hogy a képviselő-testület dönthetett a díjak mértékéről. 

 

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

zottság megtárgyalta, és tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat. 

Magánvéleménye az, hogy semmiféle információ nincs még az átállásról, arról, ki fogja ezt a 

törvényt végrehajtani. 

 

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

gyalta, és tudomásul vette a rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: A képviselő-testületnek hatósági ár-megállapítási jogköre is volt, ami jogsza-

bályváltozás miatt most megszűnt. A lehetőség, hogy a szolgáltatási díjakba (ivóvíz, szenny-

víz) beleszólhasson, mint önkormányzati jogszabályalkotó szerv, elszállt. Ezek után központi-

lag fogják megállapítani, mi, mennyibe fog kerülni Simontornyán. Még nem lehet tudni, mi-

lyenek lesznek ezek az árak, de félő, hogy emelkedni fognak a közüzemi díjak. Ez egy folya-

mat, és úgy látja, hogy az önkormányzat feladat- és hatásköre csökkenő tendenciát mutat, a 

kóbor ebek befogásán és az ároktisztításon kívül nem sok feladata marad az önkormányzat 

képviselő-testületének. A jogkörök egyre fogynak, nem tudni, mi lesz a vége. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

dással - a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2012.(V.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 hatályon kívül helyezéséről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, 1 példánya a Tolna Megyei Kormányhivatal ré-

szére 2012. május 25-én elküldésre került.) 
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VI.) napirendi pont 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény végrehajtása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ennél a napirendnél is hasonló a helyzet, mint az előzőnél, 

a különbség annyi, hogy itt azért megmaradt az önkormányzat döntési joga. Az új törvény 

alapján a régi rendelet nem alkalmazható. A régi rendelet a régi köztisztviselői törvényen ala-

pult, azt hatályon kívül helyezte az új közszolgálati törvény, de a lehetőséget meghagyta, 

hogy az önkormányzat képviselő-testülete azokat a jogosítványokat, melyeket eddig meg-

adott, a jövőben is megadja, sőt kibővítette más lehetőségekkel. Tekintettel arra, hogy az ön-

kormányzat nem rendelkezik jelentős tartalékkal, a munkát illetően pedig még nem lehet tud-

ni, hogy több lesz, vagy kevesebb, ugyanazokat javasolja, amit eddig 2002 óta megadott a 

képviselő-testület. A régi rendelethez viszonyítva a különbség annyi, hogy most nem a köz-

tisztviselői törvényen, hanem a közszolgálati törvényen alapul. 

 

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

zottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 

 

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

elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelete 

 

 

a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, 1 példánya a Tolna Megyei Kormányhivatal ré-

szére 2012. május 25-én elküldésre került.) 
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VII.) napirendi pont 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat két ok miatt került 

módosításra, ami a lakosság szempontjából fontos lehet. 

Ezek után az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi vitára fogják bocsátani, ami azt 

jelenti, hogy fel lesznek téve a város honlapjára minimum 5 nappal a testületi ülés előtt a ren-

delet-tervezetek. Bárki hozzáteheti a véleményét, javaslatát. Annyi lesz csak a kitétel, hogy 

névtelen véleményekkel nem foglalkoznak, és a becsületsértő kritikákkal sem. A lakosság 

részéről beérkező javaslatokat összegezni fogják, és a képviselő-testület elé kerülnek. 

Több társulásban, társulatban is részt vesz az önkormányzat, melyek eddig nem szerepeltek a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban (víziközmű társulat, ivóvízjavító program), s bizonyos 

hatáskörök is átruházhatók a társulatra, ezekkel kellett az SZMSZ ezen részét kiegészíteni, 

módosítani. 

 

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

jesztésben foglaltakat megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2012.(V.23.) önkormányzati rendelete 

 

 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.31.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, 1 példánya a Tolna Megyei Kormányhivatal ré-

szére 2012. május 25-én elküldésre került.) 
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VIII.) napirendi pont 

 

Temetkezési díjak éves felülvizsgálata. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

jesztésben foglaltakat az árak változatlanul hagyása mellett elfogadásra javasolta. 

Felvetették, hogy az új temetőrész elkészülte után a polgármester asszony és a temetkezési 

vállalkozó üljenek le, és tárgyalják meg a díjakat. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Tárgyalni fog a vállalkozóval, de a díjak megállapításáról 

a képviselő-testület dönt majd. Egyébként most jár le a 25 év, ezért a sírok megváltásának 

kérdését a testület elé fogja hozni. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Ez a döntés egy évig érvényes. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

57/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és 

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

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

temetőre vonatkozó díjak mértékét felülvizsgálta. 

 

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

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

mények igénybevételi díját – tekintettel a temetésről gondoskodó, a temetési 

helyek felett rendelkezési jogosultsággal bírók érdekeire – a temetőkről és a 

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

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

ja. 

 

Határidő: a temetőkre vonatkozó díjak 2013. évi felülvizsgálata 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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IX.) napirendi pont 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának átfogó 

értékelése. 
 

Előadó: Aszmann Géza aljegyző 

              Petrovics Péter Györgyné intézményvezető 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

mekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról készített átfogó értékelést megtárgyalta, és elfoga-

dásra javasolta a képviselő-testület felé. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: A házi jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz az idei évben nem kapnak tá-

mogatást? 

 

Torma József: Mivel a gyámügy területén jelentős változások lesznek, a gyermekvédelem, 

családsegítés területén is várható átszervezés? 

Több minden átkerül a kormányhivatalhoz, ezzel az ügyfelet utazásra kényszerítik. Nem sze-

rencsés dolog. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A gyámhivatal helyzete egyértelmű, és a jegyzői gyámhi-

vatali feladatok is elkerülnek Simontornyáról. Amit Torma József képviselő úr kérdezett, szo-

rosan összefügg ezekkel, logikailag nézve a családsegítés is elkerülhet, de ezzel kapcsolatban 

nem tud biztosat mondani. 

Ez önkormányzati feladat, nem jegyzői. Nem érti viszont, hogyan fogja ezt a feladatot a járási 

hivatal elvégezni. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Őszintén reméli, hogy a gyermekjóléti szolgálat Simon-

tornyán marad, és inkább a normatívát fogják hozzáigazítani. 

 

Csősz László: Ijesztő adat volt számára, hogy Simontornya összlakossága 4.213 fő, melyből a 

18 éven aluliak száma 585 fő, ami 14 %-ot tesz csak ki. A város el fog öregedni, ami nagyon 

elszomorító. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ha ebből a szemszögből nézik, a fiatal házasok támogatá-

sára nagyon nagy szükség van. 

 

Válaszok: 
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Petrovics Péter Györgyné intézményvezető: Kapnak támogatást a házi jelzőrendszeres se-

gítségnyújtásra is, ugyanúgy pályázni kellett rá, mint a támogató szolgálat esetében. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

58/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

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

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

tékelést, és azt elfogadja.  

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

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 

 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester zárt ülést rendelt el. 

 

 

XI.) napirendi pont 

 

Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 17. évfordulója) előkészítése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Az ünnepi ülés napján, amennyiben a képviselő-testület 

tud rá 250.000 Ft-ot áldozni, sor kerülhet egy operett gálára. Ez ügyben már tárgyalt 

Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnökkel. Ez azonban a testület döntésén múlik. 

Az ülésre július 7-én kerülne sor, 16 órai kezdettel. A program keretében kerülne átadásra a 

„SIMONTORNYA VÁROS BORA” díj is, melyet fehér bor kategóriában Csősz László nyert 

el, vörös bor kategóriában Bajcsi Géza. A borok megvételéhez is a képviselő-testület döntésé-

re van szükség. 

 

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

gyalta az ünnepi testületi ülés előkészítéséről szóló előterjesztést, és javasolták, hogy a pol-

gármester asszony tárgyaljon Endreffynével a lehetséges programról. Úgy tudja ez már meg is 

történt. Véleményük szerint a „B” verzióval megünnepelhető a várossá avatás 17. évfordulója.  
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Elhangzott, hogy nagyon sok tehetséges simontornyai előadóművész van, egy részük már nem 

is itt tevékenykedik, nem itt él, belőlük kellene egy nívós csapatot összeállítani, ez volt a má-

sik verzió. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Valóban sok tehetséges fiatal van a városban, akiket fel-

kérve, egy színvonalas ünnepi műsort lehetne összeállítani. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Át kell gondolni, érdemes-e 250.000 Ft-ért felvállalni egy belépődíjas ren-

dezvényt.  

Helyileg hol lenne a rendezvény? 

Mindenképpen az ügyrendi bizottság által javasoltakat támogatja. Ezt az egészet valakinek 

össze kell fognia, ezért a művelődési ház igazgatóját is be kell vonni, egyeztetni vele. A „B” 

verzió elfogadását javasolja, azzal, hogy későbbi időpontban kellene kezdeni az ülést a meleg 

miatt. 

 

Torma József: Van ennek a verziónak még egy előnye, mégpedig az, hogy simontornyai 

érintettségű fellépők esetében a helyiek részvétele is nagyobb lenne. 

Felhívta még a figyelmet, hogy amennyiben helyi előadókkal oldják meg a műsort, gondolja-

nak a fellépőkre egy szendvics és egy üdítő erejéig. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Ismeretei szerint ebben az időpontban kerül megrendezésre a kézilabda 

gála is, ami lényegesen megoszthatja a lakosságot. Célszerű lenne azt más napon megrendez-

ni. 

 

Zsolnai István: A kézilabda gála most van szervezés alatt, egyeztetni fognak, hogy a kettő ne 

ütközzön. 

 

Válaszok: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Idegen művészek fellépése esetén kint rendeznék meg az 

ünnepi ülést, helyi fellépők esetén bent, mivel a színpad is rendelkezésre áll, és ott hangulato-

sabb is. 

Egyetért az ülés későbbi időpontban történő kezdésével, 17-18 órai kezdést javasol a műsor 

függvényében a vár udvarán, a művelődési ház igazgatójával egyeztetve. A műsort 

simontornyai érintettségű művészek szolgáltatnák, amit ingyen, belépő nélkül tekinthetnek 

meg a résztvevők. Tehát az idei ülés szerény körülmények között kerül megtartásra. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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63/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 7-

én, szombaton 19
00

 órai kezdettel a Képviselő-testület Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 14. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint ünnepi ülést tart Simontornya várossá avatá-

sának 17. évfordulója alkalmából. 

 

A képviselő-testület ünnepi ülésének napirendjét a képviselő-testület a kö-

vetkezők szerint állapítja meg: 

 

I. Simontornya várossá avatása 17. évfordulójának köszöntése. 

                                   Ünnepi köszöntőt mond: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

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

-  „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntető cím átadása. 

- „GYERMEKEINKÉRT” kitüntető cím átadása. 

- „AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” cím átadása. 

                                  A kitüntető címeket, díjakat átadja: Csőszné Kacz Edit polgármester 

                                                   Bárdos László címzetes főjegyző 

 

III. A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” cím átadása. 

       A díjakat átadja: Csőszné Kacz Edit polgármester 

                       Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Határidő: 2012. július 7. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

              Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

 

XII.) napirendi pont 

 

E G Y E B E K 

 
XII/1.) napirendi pont 

 

A három kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz, várkörnyék rehabilitációja) 

helyzetéről tájékoztató. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Simontornya 

Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt (azonosítószám: KEOP-1.2.0/B/10-

2010-0047) ügyében szerdán kiküldtek egy linket, amely az Energia Központ honlapjának 

egy oldalát tartalmazza. Ebből az derül ki, hogy a szennyvizes pályázati önerőt át lehet szabni 

(a CBA átdolgozásával). E szerint a már futó pályázatok CBA átdolgozásával a támogatás 

maximális aránya 95 %-ra emelhető. Eddig 85 % volt a maximális arány. Simontornya támo-

gatási intenzitása 77,92 %. Ha az önkormányzat elérné a 95 %-ot, akkor a projekt teljes költ-

sége finanszírozható lenne a lakossági befizetésekből (ahogy eredetileg is tervezték). Termé-

szetesen mindig lesz előre nem látható költség, amelyet az önkormányzatnak kell felvállalnia. 

Néhány hete Németh Tibor ismertette ezt a támogatási lehetőséget, kitérve a jogszabályi hát-

terére. Most már csak a jogszabályt kell megvárni, azt követően átszabhatják a CBA-t úgy, 

hogy a beruházás költsége tartalmazza a társulat hitelét és működési költségét is. 

A fennmaradó 5 %-ra - amennyiben erre az értékre fel tudják emelni a támogatási intenzitást - 

még jár az EU Önerő Alap 55 %-a is. A legjobb esetben az 1,61 mdFt-ból az önkormányzati 

önerő az alábbi lenne: 

1,601x0,05=0,08005 mdFt=80,05 mFt (lakossági és önkormányzati önerő) 

80,05 mFt 31 %-a=24,81 mFt (önkormányzati önerő) 

24,81 mFt 45 %-a=11,16 mFt (Eu Önerő Alap 55 %-os támogatása miatt) 

Tehát az önkormányzati önerő 11.160.000 Ft. 

 

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

zottság a tájékoztatót megtárgyalta, és tudomásul vette. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: A szennyvízprojektnél csúszik a tervezés, amikor előzetesen tavaly ősszel erről 

tárgyaltak, úgy volt, május végére várható a kiviteli tervek elkészítése, és arról volt szó, hogy 

2012. őszén a projektet el lehet indítani. Most ezek ismeretében, mikor indul el ez a projekt, 

és várhatóan mikorra fejeződik be? 

 

dr. Mihócs Zsolt: Az lenne a kérése, hogy ezeket a tájékoztatókat ha lehet, fordítsák le köz-

nyelvre, hogy a képviselők számára is érthető legyen. 

Javaslata, melyet a pénzügyi bizottság is támogatott, hogy a város honlapján illetve a hirdető-

táblákon tegyék közzé a három projekttel kapcsolatos adatokat, hogy a lakosság is tisztában 

legyen a történésekkel. Ezzel egy csomó, a városban keringő tévhitet felszámolhatnának, az 

érintettek megnyugodhatnának. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A kiviteli terveket határidőre leszállították, és azért van 

egy kis csúszás, mert másik nyomvonalat alakítottak ki, ez miatt pedig módosítani kell a léte-

sítési engedélyt, s ezért változik a kivitelezés megkezdése. A minőségbiztosítás kb. 2 hónapot 

vesz igénybe. 

Szeptember végén várható a kivitelező kiválasztása a szennyvíztelepnél és a szennyvízcsator-

nánál is. 
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Csősz László: Kicsit neccesnek tűnik ez az egész. Hét átemelő szivattyú van, azok kiépítése, 

gépészeti feladatai időigényesek. Meg lehet oldani, de szerinte nagyon húzós lesz.  

 

dr. Mihócs Zsolt: Az önkormányzati rész (pályázat, stb.), ha jól érti, flottul megy. A pályázat 

tehát csak a kivitelezőn bukhat meg? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Így van. 

 

Torma József: Az ősz nem szerencsés időpont, nem ismeri az ütemtervet, de nem lenne cél-

szerű az útfelbontásokat és magát a csatornázást áttenni tavaszra? A kivitelező szerint ez így 

megoldható? Ha megjönnek a fagyok nem fognak tudni haladni, ott fognak állni a nyitott göd-

rök. Ha felbontják a szilárd útburkolatot, akkor ott májusnál előbb aszfaltozás, útjavítás nem 

lesz. Amikor a kivitelező kijelölése megtörténik, oda kell figyelni rá, hogy a lakossági érde-

kek figyelembe legyenek véve. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ez a kivitelező dolga, az önkormányzat nem szólhat bele. 

Az ilyen munkák során az út felbontása előtt kiértesítik az érintett utcában lakókat a munkála-

tokról. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Amennyiben meglesz a kivitelező, hetente be fogja mu-

tatni az ütemtervet, és a lakosságot erről értesíteni fogják. Mindez komoly szervezést igényel, 

de meg fogják oldani. 

 

Zsolnai István: Szórólapokat fognak kiküldeni, ez kötelező, mert a lakosságot tájékoztatni 

kell. 

 

Torma József: Ő arra gondolt, hogy aszfaltozásra téli időszakban nem kerülhet sor, nem pe-

dig arra, hogy a gödrök ott maradnak temetetlenül. Oda kell figyelni rá, hogy minél kevesebb 

kellemetlenséget okozzon ez a beruházás. 

 

Körtés István: Ez az egyik legnehezebb beruházás, mert a település lakosságával kell meg-

egyezésre jutni. 

Egyébként sokan megkötötték az LTP-t, de kb. 50 levél visszajött, amit nem vettek át. Még 

egyszer megkeresik ezeket a személyeket, mert nagyon nagy hátrány éri őket, ha nem kötnek 

szerződést. A napokban még van lehetőség szerződéskötésre, de ez az utolsó lehetőség. A 

társulat ügyfélfogadási ideje hétfő és szerda, 15-17 óráig. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette. 
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XII/2.) napirendi pont 

 

Az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

64/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 

CVIII. törvényben kapott jogkörében eljárva Simontornya Város Önkor-

mányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint fogadja el. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2010. május 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XII/3.) napirendi pont 

 

A víziközmű társulással kapcsolatos dokumentumok elfogadása. 
 

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. Kisebb módosí-

tások történtek a társulás alapszabályában, ennek elfogadását kérik. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

65/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

víziközmű társulással kapcsolatos dokumentumok elfogadása tárgyában ké-

szített előterjesztést, melynek alapján a következő döntést hozta: 

 

1. A képviselő-testület elfogadja a Sió- és Duna-menti Víziközmű Társu-

lás társulási megállapodásának módosítását, valamint az egységes szer-

kezetű társulási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tarta-

lommal.  

2. A Közgyűlés hozzájárul azon önkormányzatok Első Magyar Víziközmű 

Társuláshoz való csatlakozásához, amelyek a csatlakozási szándékot 

tartalmazó határozatukat 2012. május 31-ig meghozzák. 

3. A megállapodás IV.4. pontjában foglaltak korlátozzák az önkormányzat 

hatáskörét, így Simontornya Város Önkormányzata ezen pont nélkül 

fogadja el a megállapodást. 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megálla-

podásokat aláírja. 

 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XII/4.) napirendi pont 

 

Szennyvízprojekthez kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtásának 

megtárgyalása. 
 

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. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 
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66/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

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

Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása nevű projekthez kapcsolódód 

EU Önerő Alap pályázat beadása tárgyában készített előterjesztést és a kö-

vetkező döntést hozta: 

Simontornya Város Önkormányzata a tárgyi projekthez beadja az EU Önerő 

Alaphoz a támogatási igényét (pályázatát. 

A forrásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Források megnevezése 2012. év 2013. év 2014. év 

Összesen 

(Ft) 

A.) Az uniós támogatással elismert és el-

számolható költségek alapján számított be-

ruházási összköltség (Ft) 
        

1. EU Alapokból igényelt forrás összege 494752290 562206295 4967478 1061926063 

2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás 

keretében biztosított összeg 
87309227 99212875 876614 187398716 

3. A pályázó összes saját forrása 3.1+3.2) 52877596 60086871 530909 113495376 

3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére 

vállalt saját forrás összege 
52877596 60086871 530909 113495376 

3.2. Hitel       0 

4. Egyéb források összesen (4.1+4.2+4.3) 112048087 127324605 1125000 240497692 

4.1. Közfoglalkoztatáshoz a Munkaerőpiaci 

Alapból kapott támogatás 

      0 

4.2. Lakossági hozzájárulás 112048087 127324605 1125000 240497692 

4.3. Egyéb magánforrás       0 

4.4. Egyéb szervezetek támogatása       0 

5. A beruházás összköltsége (1+2+3+4) 746987200 848830647 7500000 1603317847 

A Pályázó által az EU Önerő Alap támo-

gatás összege: 
29082678 33047779 292000 62422457 

B.) Az uniós támogatással el nem ismert 

beruházási költségek (Ft) 
        

megnevezés       Összege: 

Az ivóvízzel el nem látott ingatlanok bekö-

tése       7584000 

C.) Beruházási költségek összesen (A+B)       1610901847 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2012. május 22. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XII/5.) napirendi pont 

 

Farkas József ingatlan vásárlás ügye. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: Annak idején, mikor Farkas József ingatlan vásárlási ügyét tárgyalták, kérték 

az értékbecslést. Ez hogyan történt meg? Ugyanis van ott az önkormányzatnak 20 méternyi 

része, ez közterület, és rengeteg nagy akácfa található rajta. Figyelembe vette ezt az érték-

becslő? Beszámításra került? A területtel együtt adja az önkormányzat a fát is? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Nem tud róla, hogy akkora fák lennének ott. 

 

Torma József: Akkor még egyszer meg kell nézni, ugyanis a mai faárak mellett nem mind-

egy, mi van azon a területen. Ezt pontosítsák, és utána részéről ennek az egésznek nincs sem-

mi akadálya. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Utána fognak nézni, és a testület következő ülésén ismét 

napirendre tűzi a kérdést. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Nem kell újra a testület elé hozni ezt a kérdést, ki kell 

vágni a fákat, és az önkormányzaté lesz. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Az értékbecslő biztosan ezt is számba vette. 

 

Torma József: Ha nem szerepel az értékbecslésben a fa, és értéket képez, a vevő váltsa meg, 

vagy az önkormányzat vágassa ki, ők is fel tudják használni. 

 

Csősz László: Legközelebb figyeljenek oda rá, hogy pontos legyen a helyrajzi szám, nehogy 

más ingatlant adjon el a képviselő-testület véletlenül. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

zattal – a következő határozatot hozta: 

 

67/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a által 

megállapított hatáskörében a korábban hozott 22/2011.(I.31.) KT számú ha-

tározatát – tévedés okán – az elidegenítésre kijelölt ingatlan tekintetében 

módosítja a következők szerint: 

- az ingatlan helyrajzi száma Simontornya külterületi 0221/2 

- az ingatlan művelési ága közforgalom elől elzárt magánút, 

- az ingatlan területe 2.206 m
2
. 

 

Az ingatlan vételárát a forgalmi értékbecslésben megállapított értékkel azo-

nos összegben kell megállapítani. 

Az ingatlant elidegenítésre kijelölő 22/2011.(I.31.) KT számú határozat 

minden más tekintetben változatlan.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a határozattal egyező tar-

talmú adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: az adásvételi szerződésnek a vevő által történő elkészíttetését kö-

vetően 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XII/6.) napirendi pont 

 

Az STC’22 Sportegyesület 2011. évi önkormányzati költségvetési támogatá-

sának felhasználásáról szóló beszámoló újratárgyalása, valamint az egyesü-

let támogatásban részesítésének kérdése. 
 

Előadó: Pásztor Krisztián társadalmi elnök 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Pásztor Krisztián társadalmi elnök: Az elszámoláshoz minden anyagot leadtak a pénzügyi 

osztályon, az ellenőrzés pedig még nem történt meg, és levelet sem kaptak arról, hogy az mi-

korra várható. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A hivatal átutalta időarányosan a támogatást az egyesület 

számára. 
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Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Belső 

ellenőrzés nem történt, a kért anyagokat leadták, a pénz egy része átutalásra került. A korábbi 

évekről fennálló tartozásokat próbálják rendezni, pozitív elmozdulás tapasztalható a sport-

egyesületnél, további támogatásukat javasolta a bizottság. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Az előterjesztés hiányos, azt remélte a hivatal is tesz mellé egy anyagot. El-

hangzott, hogy az időarányos rész átutalása megtörtént, de milyen időarányos rész? 1,2 millió 

Ft, amivel halálra fogják ítélni az egyesületet. Már gond van a női kézilabda szakosztállyal, a 

futballisták nem tudni, hogyan fogják a szezont befejezni, illetve az őszi szezont elkezdeni. 

Anyagi támogatás nélkül az idei évet nem fogja tudni túlélni az egyesület. Ezt az 1.200.000 

Ft-ot az idei évben mindenféleképpen fel kell emelni párszázezer forinttal, hogy túl tudják 

élni a 2012-es évet. 

Az egyesület elszámolt, támogatni kell. Sajnos a szponzorok Simontornyán nemigen járulnak 

hozzá a sporttevékenységhez, az önkormányzat szinte az egyetlen támogatója az egyesület-

nek. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A női kézilabda pénzhiány miatt szűnt meg? Tudja, hogy 

szükségük van pénzre, de honnan vegyék el? 

 

Torma József: A költségvetés összeállításakor már tudták, hogy nem lesz elég a pénz, ezért 

akkor megjegyezték, hogy szükség lesz még támogatásra, melynek forrása a tartalék keret 

lenne. Ebben az előterjesztésben nem szerepel, mennyi pénzre lenne konkrétan még szüksé-

gük. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Beállíthatnak 2.500.000 Ft-ot a költségvetésbe az egyesület részére, de 

nem biztos, hogy meg is tudják adni. Nincs rá semmiféle garancia, hogy ki is tudják fizetni 

számukra. Nem tudni, mit hoz a jövő. 

 

Csősz László: Valahonnan mindenképpen össze kell szedni ezt a pénzt, hiszen ők mondták, 

hogy jövőre a társasági adóból lesz annyi pénz, hogy működni tud majd ez az egyesület. Ha 

most az önkormányzat adna hozzá még 600.000 Ft-ot, nem lenne probléma. Jövőre pedig le-

het, hogy megtakarítanának 1.200.000 Ft-ot.  

Azt is el kell mondani, a sportegyesület jelen pillanatban ott tart, hogy az általa átvett öltöző-

ben, büfében kikötötték a gázt és a villanyt, mert nem tudták fizetni a tartozásaikat. A SIÓVÍZ 

Kft-nek is jelentős összeggel tartoznak. Ahhoz, hogy a tartozásait is ki tudja fizetni, valamifé-

le önkormányzati támogatásra van szükség.  

Meg kell adni számukra a 600.000 Ft-ot az általános tartalékból. A homogenizáló tartályok 

értékesítéséből befolyt összeggel most emelték meg a költségvetést, a további bontásokból 

pedig még milliós nagyságrendű összeget lehet majd beszedni, ezért javasolja, az egyesület 

költségvetésének 600.000 Ft-tal történő megemelését. 
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Torma József: Alpolgármester úrnak igaza van, minden bizonytalan. A testület kétfelé bon-

totta a kérdést, támogattak egy másik szerveződést, a férfi kézilabdát jobbára. Mivel egy cso-

mó kérdés merült fel, nem kapták meg azt a támogatást, amit vártak, ezért negatív diszkrimi-

náció lenne, ha eltekintetnének ettől a 600.000 Ft támogatástól.  

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Csősz László képviselő részéről módosító javaslatként 

hangzott el, hogy a sportegyesület 2012. évi költségvetését 1.200.000 Ft-ról 1.800.000 Ft-ra 

emeljék fel az általános tartalékalapból. Egyetért a javaslattal, de az ő véleménye is az, nem 

biztos, hogy ki is tudják gazdálkodni. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Simontornyán a sportnak nagy hagyománya van. Kevés 

ilyen nagyságú település van, ahol ekkora támogatást adtak a sportkörnek. Ennek az oka az 

volt, az elmúlt évtizedekben olyan sportélet alakult ki Simontornyán, hogy fel sem merült a 

képviselőkben, hogy nem adják meg azt a támogatást az egyesületnek, ami minimum szüksé-

ges a működésükhöz.  

Jelenleg a színvonal nagyon visszaesett, ezáltal nincs az a nyomás sem a képviselőkön, mint 

az elmúlt 15-20 évben. A sportkörnek is hozzá kellene tenni valamit, és visszaragadni a kez-

deményezést a lakosságon keresztül, hogy a képviselő-testületben fel se merülhessen a gondo-

lat, hogy van ennél sokkal fontosabb feladat, melyhez ezt a támogatást megadja. 

Egyetért vele, szükségük van plusztámogatásra, de dr. Mihócs Zsolt alpolgármester úrnak 

abban messze igaza van, hogy ha már hitelből és munkabérhitelből kell a működést biztosíta-

ni, nem sok értelme van annak, hogy felemeljék 600.000 Ft-tal az egyesület támogatását, 

megadni pedig nem tudják. 

Ezt az összeget úgy tudják csak biztosítani, ha megemelik a működési hitelt.  

Egyetért a sporttámogatás megemelésével, de ehhez a sportkörnek is kellene valamit nyújtani. 

Szélesebb körben kellene lépnie az egyesületnek, hogy ne csak az önkormányzat legyen az 

egyetlen támogatójuk, szponzorokat kellene megnyerniük. 

A sportélet legyen olyan kisugárzó hatású ismét, mint régen, ezzel több képviselőt is meg-

nyernének. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A sportbüfé még mindig nincs bérbe adva, törekedjen az 

egyesület a bevételek növelésére. 

 

Válaszok: 

 

Pásztor Krisztián társadalmi elnök: Nem szűnt meg a női kézilabda egyesület, de nagyon 

sok a sérült, több játékos elkezdett dolgozni, ezért csak 4-5 emberük maradt, akik játszottak 

volna. Azonban, ha meglenne a létszám, akkor már anyagi gondok jelentkeznének. 

A női szakosztály részére 2.450.000 Ft-ra van szükség egy évre, jövőre 1.850.000 Ft-ra lenne 

szüksége az egyesületnek. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A képviselő-testület Csősz László képviselő módosító javaslatát, miszerint emeljék meg a 

sportegyesület költségvetését 600.000 Ft-tal, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 

 

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

dással – a következő határozatot hozta: 

 

68/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormány-

zat 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére a Simontornyai Torna 

Club’22 2012. évi 1.200.000 Ft összegben megállapított támogatását 

600.000 Ft összeggel emelve, 1.800.000 Ft összegben állapítja meg. 

 

Határidő: a költségvetési év során folyamatos, az időarányos teljesítést ala-

pul véve 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XII/7.) napirendi pont 

 

Várkörnyék rehabilitáció kivitelezésének közbeszerzési eljárása Bíráló Bi-

zottsági tagjának kijelölése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

69/2012.(V.21.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési 

Szabályzatában foglaltak alapján a DDOP-4.1.1/09-10-2010-0006 azonosító 

számú és „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja 

kivitelezésének közbeszerzési eljárása tekintetében a Bíráló Bizottság ne-

gyedik tagjának Szenczyné Witzl Éva pályázati referenst jelöli ki. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: 2010. május 31. 

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

 

Tájékoztató a folyékony kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására kiírandó közbeszerzési eljárásról. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: Mit jelent az ÁF? A feltételeknek hogy felelnek meg? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Az ÁF ajánlattételi felhívást jelent. 

Pásztor Krisztián tájékoztatása szerint 50 % felett van az önkormányzati bevétel, és 90 % fe-

lett kell, hogy legyen, ez az egyik feltétel, aminek nem felel meg. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 17
35

 órakor bezár-

ta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László 

                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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