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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 13
00

 órakor 

kezdődő üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester (késve érkezett, és a III., IV., V. np. kivételével), 

Csősz László (késve érkezett), Körtés István, Szabó Attila, Torma József (II. np-tól), 

Zsolnai István képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: Aszmann Géza aljegyző 

Császár Csilla pénzügyi osztályvezető 

dr. Mikoly Tibor őrsparancsnok 

dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogorvos (II. np.)  

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

igazgató is (IX., X., XI. np.) 

Csóka Anita vezető óvónő (IX., X., XI. np.) 

Nagy Károly műszaki ügyintéző 

 

Lakosság részéről: 5 fő 

 

Távolmaradt: Kossa István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja 

Schweigert Györgyné az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagja 

Bajcsi Géza díszpolgár  

 

 

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

get, majd az ülést megnyitotta.  

Két témát javasolt még felvenni az ülés napirendjére: a kistérségi startmunka mintaprogram mező-

gazdasági projektje keretében termesztett termények hasznosítását, valamint az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásának igénylését. Ugyanakkor a pénzügyi és 

egészségügyi bizottságok javaslatára hivatkozva bejelentette, hogy a Hulladékgazdálkodási Terv-

vel, és a középtávú Környezetvédelmi Programmal kapcsolatos kérdéseket majd szeptemberben 

tárgyalja a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület Csőszné Kacz Edit polgármester napirendi pontokra vonatkozó módosító 

javaslatait 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

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. 

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 Bárdos László címzetes főjegyző 

             Mikoly Tibor őrsparancsnok 

            

II.) Fogorvosi pályázat értékelése. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

III.) A követelésekről való lemondás eseteinek és módjainak önkormányzati rendeletben történő 

szabályozása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

IV.) Egyes helyi rendeletek felülvizsgálata. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

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

megállapítása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VI.) Rendelet-tervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VII.) Az óvoda működéséről beszámoló. 

 

   Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

VIII.) Az óvoda nyári nyitva tartásának megtárgyalása. 

 

   Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

IX.) Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, osztály, nap-

közis csoport számának meghatározása, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése. 

 

   Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

 



3 

 

 

 

 

X.) Javaslat a képviselő-testület 2012. II. féléves munkatervére. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

XI.) E G Y E B E K  

 

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

tájékoztató. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

2.) Simontornyai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai 

alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása. 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

3.) Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

4.) Eb-rendészeti feladatok ellátása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

5.) DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék 

rehabilitációja című projekt tájékoztatási feladatok lebonyolítására kiírandó, nemzeti 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés – árajánlatkéréssel. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

6.) DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék 

rehabilitációja című projekt kivitelezői közbeszerzési eljárásának megtárgyalása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

7.) DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék 

rehabilitációja című projekt fotó pályázatának lebonyolítására kiírandó, nemzetközi 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés – árajánlatkéréssel. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

8.) A folyékony kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása tárgyában ki-

írandó közbeszerzési eljárás. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

9.) „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú” Simontornya 

város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” projekt keretében szennyvízcsatorna 

kivitelezésére Piros FIDIC szerint közbeszerzési eljárás. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

10.) Malom utcai vízelvezető állapota. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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11.) Farkas József ingatlan vásárlás ügye. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

12.) Vis maior támogatás iránti kérelem benyújtása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

13.) Kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági Projektje keretében termesztett 

termények hasznosítása. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

14.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásának igény-

lése. 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Csősz László és dr. Mihócs Zsolt képviselők megérkeztek. 

 

 

I.) napirendi pont 

 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intéz-

kedésekről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

A jelentéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntések-

ről. 
 

Előadó: Mikoly Tibor őrsparancsnok 
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dr. Mikoly Tibor őrsparancsnok: Az elmúlt két hónapban 9 esetben érkezett olyan bejelentés az 

őrsre, melyben nyomozást kellett elrendelniük (vagyon elleni bűncselekmény, személy elleni bűn-

cselekmény, lopás kísérlet, lopás, rongálás, könnyű testi sértés, zaklatás, csalás, visszaélés kész-

pénz-helyettesítő fizetőeszközzel, gyújtogatás). 

Felhívta a lakosság figyelmét a nyílászárók zárva tartására, ha nem tartózkodnak otthon, ily módon 

is védjék értékeiket. Elmondta még, hogy ismét elkezdődtek a fa eladással elkövetett csalások, 

ezért nem szerencsés, ha ismeretlen személyektől vásárolnak tüzelőt. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: Úgy értesült róla, hogy Tolna megyében kiemelt feladata a rendőrségnek az ittas 

vezetők ellenőrzése. Miért pont ebben a megyében? 

A szennyvízteleppel kapcsolatban fel kell vetni a felszámoló felé a terület megbontásának lehető-

ségét, és ha sikerrel járnak, meg kell vásárolni. 

 

Zsolnai István: A rendőrségnek gyakrabban kellene ellenőrizni a leponyvázott autókat, szúrópró-

baszerűen megvizsgálni, mit szállítanak. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A szennyvízteleppel kapcsolatban tájékoztatni kellene a lakosságot, mert soka-

kat érdekel ez a kérdés. 

A gondozási központ gazdasági helyzetével kapcsolatos kérdés nem szerepel a mai ülés napirend-

jén, pedig szó volt róla. 

A VERTIKÁL ZRT. mindenki számára küldött egy levelet, melynek lényege, hogy áprilistól meg-

szűnt a díjstop. A testületnek rendeletet kell alkotnia a hulladékszállítás díjaira vonatkozóan. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A mai ülésen határozza meg éppen ezért a képviselő-testület az 

említett díjakat. 

 

Válaszok: 

 

Mikoly Tibor őrsparancsnok: Simontornyán folyamatos az ittas vezetők ellenőrzése, nagy odafi-

gyeléssel próbálnak ennek gátat vetni évek óta. A folyamatos ellenőrzés eredményeként a városban 

tizedére esett vissza az ilyen esetek száma. 

A Tolna megyei összkép nagyon lehangoló az országos átlaghoz képest, ezért rendelték el ennek a 

résznek a fokozottabb ellenőrzését. 

Zsolnai István felvetésére elmondta, hogy a teherautók ellenőrzése különösen kiemelt feladatként 

van kiadva az őrs dolgozóinak. Sajnos a csalók gátlástalansága nem ismer határokat. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A felszámoló szennyvíztelep ügyében küldött levelét a mai 

napon adta át Pásztor Krisztiánnak, a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének. A kép-

viselő-testület döntése alapján jártak el ez ügyben. A szennyvíztelep megvételére nem jelentkezett 

senki. A felszámolónak megírták, hogy az általa javasolt bérleti díjat nem tudja vállalni az önkor-

mányzat, de továbbra is bérelni kívánják a szennyvíztelepet az új telep elkészüléséig. 

A gondozási központ anyaga szeptemberben kerül majd a képviselő-testület elé. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 

a következő határozatot hozta: 

 

72/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés óta ho-

zott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót, a vá-

ros közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről szóló tájékozta-

tót, továbbá a 

 

       120/2011.(IX.12.)  számú   

       188/2011.(XII.19.) számú   

         24/2012.(II.27.)    számú  

         31/2012.(III.26)    számú 

         38/2012.(III.26.)   számú 

         44/2012.(IV.23.)   számú 

         48/2012.(IV.23.)   számú 

         56/2012.(V.21.)    számú 

         58/2012.(V.21.)    számú 

         64/2012.(V.21.)    számú 

         65/2012.(V.21.)    számú 

         66/2012.(V.21.)    számú 

         69/2012.(V.21.)    számú 

                                      és a       70/2012.(V.22.)    számú 

 

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, 

és elfogadja; 

 

a 31/2012.(III.26.) KT számú határozat francia bekezdéseire (társulások felül-

vizsgálata tárgyában) vonatkozóan visszavonja. 

 

 

II.) napirendi pont 

 

Fogorvosi pályázat értékelése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogorvos néhány mondatban bemutatkozott. 

 

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

kérése az volt, hogy a hivatal szakemberei vizsgálják meg, közalkalmazottként történő feladatellá-

tással megoldható-e ez a feladat, az önkormányzat tudja-e így alkalmazni. 
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Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság javasolta a pá-

lyázatot benyújtó fogorvos közalkalmazottként történő foglalkoztatását. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Császár Csilla közgazdasági osztályvezető: Megtörténtek a számítások, finanszírozható lesz a 

fogorvos munkája, ha közalkalmazottként kívánja ellátni a feladatot. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Mikor tudna kezdeni? Az asszisztensi állást az önkormányzat 

hirdesse meg? Szükségük van szolgálati lakásra? 

 

dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogorvos: Augusztus elején tudna munkába állni. A felesége abban 

az esetben tudná elvállalni az asszisztensi állást, ha az önkormányzat beiskolázza, mivel csak 

egészségügyi végzettsége van. Addig azonban az önkormányzat feladata az asszisztens keresése. 

Egy dolgot azonban szeretne megjegyezni, mégpedig azt, hogy bár az önkormányzat alkalmazza az 

asszisztenst, ő lesz a főnöke, és elvárja tőle, hogy komolyan, fegyelmezetten végezze a munkáját. 

A szolgálati lakásra igényt tart. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A beiskolázás költségei az önkormányzatot terhelik, ez két évet jelent. 

Dr. Dénes Zsoltot szeptemberig, míg a felmondási ideje le nem telik, megilleti a praxisjog, ezt tör-

vény garantálja. Addig pedig az állást másik orvossal betölteni nem lehet. Ha azonban dr. Dénes 

Zsolt nyilatkozik, hogy lemond a praxisjogról, és azt az ÁNTSZ felé írásba adja, akkor teljesen 

jogtiszta az ügy. Ezt kellene tisztázni. 

El tudja-e képzelni a doktor úr, hogy alkalmilag a körzetben ügyeleti ellátást végez, természetesen 

térítés ellenében?  

 

Zsolnai István: Hosszútávra tervezi a doktor úr a Simontornyán történő praktizálást?  

Javasolja, a felesége alkalmazását asszisztensnek. 

 

dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogorvos: Természetesen hosszútávra tervez, amennyiben megtalál-

ja Simontornyán a számításait. Előzetesen szeretné megnézni a rendelőt és a lakást is. 

Az ügyeleti ellátás Karcagon nem ment különböző okok miatt, de ha itt szabályozva lesz, nincs 

ellenére. 

 

Csősz László: Augusztus 1-jével, közös megegyezéssel meg kell szüntetni dr. Dénes Zsolt úr 

munkaviszonyát, ez nem okozhat problémát a praxisjognál. 

Javasolná a jövőre nézve, hogy a képviselők részére kiküldött előterjesztések mellé kerüljenek csa-

tolásra a bizottsági vélemények is. 

 

 

Torma József képviselő megérkezett. 

 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A fogorvosi ellátás működési feltételeinek biztosítása az ön-

kormányzat feladata. Nem készültek fel azonban a közalkalmazotti jogviszonyra. 
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dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogorvos: Megjegyezné, nem vállalkozás ellenes, de szeretne két 

évet várni vele, előbb felméri a helyzetet. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

73/2012.(VI.25.) KT számú határozata 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a pályázati határidő 

leteltét és a pályázat elbírálási feltételeinek teljesülését követő, munkaterv szerinti 

első ülésén – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továb-

biakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés b) pontjához, mint törvény által hatáskörébe 

utalt kinevezéshez kapcsolódó át nem ruházható hatáskörében a simontornyai 

fogorvosi körzet fogorvosi állására a 47/2012.(IV.23.) KT számú határozatával 

kiírt pályázatot eredményessé nyilvánítja. 

 

A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdése által megállapított – és az Ötv. 

10. § (1) bekezdés b) pontja szerint át nem ruházható – hatáskörében a pályázati 

eljáráson részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt  

- Dr. Muneer Ahmad Al-Attar (születési helye és ideje: Dura, 1963.12.30., 

anyja születési neve: Musalam Yusra Abdallah, lakcíme: 5300 Karcag, Kór-

ház u. 23. fsz. 3. ajtó)  

pályázót a simontornyai fogorvosi körzet fogorvosává 2012. augusztus 1. 

napjával határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítve az Ötv. 15. 

§ (1) bekezdése rendelkezése szerint minősített többséggel kinevezi. 

A próbaidő tartama a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerint 2012. augusztus 1-

jétől 2012. október 31-ig három hónap. 

 

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

tó, és az önkormányzat nevében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá-

ról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 52. § (6) bekezdése alapján kötele-

zettségvállalásra jogosult, és a közalkalmazott tekintetében a Kjt. 63/A. § (1) be-

kezdése alapján az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármesterét, hogy  

1. a közalkalmazott besorolását a bemutatott okiratok alapján végezze el,  

-fizetési osztályát a Kjt. 61. § (1) bekezdés ia) pontja alapján (egyetemi vég-

zettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez 

jogszabályban előírt szakvizsgához kötött munkakörre tekintettel) „I” fizetési 

osztályba sorolva, 

-fizetési fokozatát a Kjt. 66. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Kjt. 

87/A. § (3) bekezdés a) pontjára a bemutatott okiratoknak megfelelően vé-

gezze el; 

2. a közalkalmazott a Kjt. 61. § (1) bekezdése alapján, a Kjt. 61. § (10) bekez-

dése szerint száz forintra kerekítve állapítsa meg; 
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3.  a közalkalmazott szabadságát  

- alapszabadságát a Kjt. 56. § b) pontja alapján 21 munkanapban, 

- pótszabadságát a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint fizetési fokozatával 

egyenlő számú pótszabadságban 

állapítsa meg. 

 

4. A képviselő-testület határozatának megfelelően kiállított kinevezési okiratot 

adja ki. 

 

A közalkalmazott munkavégzésének helye a simontornyai fogorvosi körzet 7081 

Simontornya, Templom utca 4. 

A közalkalmazott felett a Kjt. 83. § (1) bekezdése alapján az alapvető munkáltatói 

jogokat Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb mun-

káltatói jogokat Simontornya Város Polgármestere gyakorolja. 

 

Határidő: 2012. július 1. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

dr. Mihócs Zsolt képviselő elhagyta a helyiséget. 

 

 

III.) napirendi pont          

 

A követelésekről való lemondás eseteinek és módjainak önkormányzati rende-

letben történő szabályozása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

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

 

14/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

a követelések elengedésének eseteiről 

 

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

2012. június 29-én elküldésre került.) 

 

 

IV.) napirendi pont          

 

Az egyes helyi rendeletek felülvizsgálata. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

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 

 

15/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről és a rövidített  

ügyintézési határidőről szóló 17/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül  

helyezéséről 

 

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

2012. június 29-én elküldésre került.) 
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V.) napirendi pont 

 

Települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának 

2012. évi díjának megállapítása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Dr. Mihócs Zsolt alpolgármester úr az ülés elején felvetette, 

milyen levelet küldött ki a VERTIKÁL ZRT.  

Amikor ezt a kérdést tárgyalták, a képviselő-testület rendeletet alkotott tekintettel arra, hogy a kor-

mány elrendelte a három hónapos moratóriumot, amit az önkormányzat figyelembe is vett. 2011 

decemberében ennek megfelelően nem emelték meg a szilárd hulladék szállításának a díját olyan 

mértékben, ahogyan azt a VERTIKÁL ZRT. kérte.  Április végén a moratóriumot feloldották, má-

jusban levelet írt a VERTIKÁL ZRT., és kérte az eredetileg meghatározott összeg 9,8 %-kal törté-

nő – visszamenőleges - megemelését.  

Elfogadásra ajánlja a testületnek ezt a javaslatot, de nem visszamenőleges hatállyal, hanem 2012. 

július 1-jétől, ugyanis kellően alátámasztásra került, miért van szüksége a zrt-nek az áremelésre. 

AVERTIKÁL ZRT. felvetése jogos, azonban az önkormányzat sem követett el hibát, a júniusi ülés-

re beterjesztésre került a díjemelés. Rendeletnek azonban visszamenőleges hatálya nincs, ezért júli-

us 1. napjától javasolja megemelni a hulladékszállítási díj mértékét. 

Ez a megemelt díj Simontornya esetében még mindig messze alacsonyabb, mint a környező telepü-

léseké. 2013-tól pedig úgy néz ki, már nem az önkormányzat fogja ezt a díjat megállapítani, hanem 

egységesen kerül minisztériumi rendeletben szabályozásra, és a mértéke valószínűleg emelkedni 

fog. Ezért is célszerű most a VERTIKÁL ZRT. ajánlatát elfogadni. 

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

és elfogadta az előterjesztésben javasoltakat. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: Véleménye szerint valóban nem magasak ezek a díjak, a VERTIKÁL ZRT. árai 

tisztességesek a piacon. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

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

 

16/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 

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

 

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

2012. június 29-én elküldésre került.) 

 

 

VI.) napirendi pont 

 

Rendelet-tervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester visszaérkezett. 

 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A testület múlt havi ülésén valamennyi rendelet szabálysértési 

rendelkezését hatályon kívül helyezték, most pedig valamennyit egy rendeletbe foglalva, nem sza-

bálysértésnek nevezve, hanem „tiltott, közösségellenes magatartás” címmel alkot rendeletet a kép-

viselő-testület. Ha ezt a rendeletet nem alkotná meg a testület, akkor semmiféle szankció nem lenne 

az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal kezében, a helyileg szabályozott dolgokat be nem 

tartókkal szemben.  

A rendelet-tervezetben szereplő szankciókat tartalmazták az előzőleg megalkotott rendeletek is, a 

különbség az, hogy jelen esetben egy rendeletből meg lehet állapítani Simontornyán a helyi rende-

letek esetében, milyen szankciók vannak, és milyen bírsággal járnak. 

 

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

és tudomásul vette a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István: Valamit ki kell találni, mert ezek betarttatása nehéz lesz. 

 

Torma József: Ezekre, az esetekre csak egy hónapig nem volt rendelete az önkormányzatnak. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról 

 

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

2012. június 29-én elküldésre került.) 

 

 

VII.) napirendi pont 

 

Az óvoda működéséről beszámoló. 
 

Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

(Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Az óvoda felújítását 2009-ben a V-DBK Fővállalkozási Kft. 

(Sárbogárd) nyerte el nyílt közbeszerzésen. A műszaki átadást követően hamarosan jelentkeztek a 

garanciális hibák, melyet a vezető óvónő szóban jelzett. A jelzésre írásos megkeresést tett a hivatal 

a kivitelező felé a garanciális hibák kijavítása érdekében. Ez többször is előfordult. A vezető óvónő 

beszámolójából az tűnik ki, hogy az önkormányzat semmit nem tett a garancia tekintetében, ami 

nem így van. Megtörtént az éves felülvizsgálat is a műszaki ellenőrrel, a kivitelező azon sem vett 

részt. Többször csak sokadik megkeresésre jöttek kijavítani a hibákat. Egy alkalommal már szerző-

dést kötöttek egy másik kivitelezővel, hogy az javítsa ki a hibákat. A felvonulása előtt 1 nappal 

megjelent a fővállalkozó, majd eltávozott némi hibajavítást követően. 

Azt tudni kell, hogy 5 év jótállást vállalt a kivitelező, melyből még 2 év hátra van. 

A kivitelező figyelmét levélben felhívta, hogy a javítás időpontját előzetesen be kell jelenteni, az 

elvégzett garanciális munkákat át kell vetetni. Ez a fővállalkozó részéről egy alkalommal sem tör-

tént így. 

 

Torma József az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra java-

solta az előterjesztésben foglaltakat, azzal, hogy kissé óvatosabban kellene a neveket kezelni. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: A vízelvezetés megoldásához kell vásárolni néhány PVC csövet, és másfelé el-

vezetni a vizet. 

Az említett cégnek szabjanak határidőt, és ha addig nem végzi el a munkát, mással elvégeztetni, 

utána pedig ki kell számlázni számára a költségeket. Amennyiben nem fizeti meg, bírósági végre-

hajtóhoz kell fordulni a pénz behajtása végett. 

A mosogatógépet szükséges pótolni, annak költségét be kell iktatni a költségvetésbe. 
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Torma József: A vízelvezetést az iskola karbantartó személyzete is el tudja végezni. 

A vállalkozókat illetően pedig csak olyan cégeket szabad meghívni a jövőben, amelyeket ismernek, 

ne kelljen utána keresgélni őket, he nem végeznek megfelelő munkát. 

Nagy változások várhatók a közeljövőben, nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Annyira képlékeny 

minden, hogy szerencsésebb lenne várni pl. a mosogatógép megvásárlásával, mivel nem lehet tud-

ni, mi lesz az óvodával. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Csak szeptemberben lesz legközelebb testületi ülés. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A mosogatógép megvásárlásához nem szükséges a képviselő-

testület döntése, azt a polgármester is engedélyezheti. 

 

Körtés István: Mivel folyik a kivitelező cég felszámolása, az önkormányzat minél előbb jelezze a 

követelését a felszámoló felé. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Nincs tudomása a szóban forgó vállalkozás felszámolásáról, a 

munka elvégzésére pedig nyílt közbeszerzés volt kiírva. 

 

Válaszok: 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Már elvégeztették volna a szóban forgó munkákat, ha lett 

volna rá pénze az intézménynek. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

74/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfo-

gadja a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ óvodájának működéséről ké-

szült beszámolót. 

 

 

VIII.) napirendi pont 

 

Az óvoda nyári nyitva tartásának megtárgyalása. 
 

Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Eredetileg úgy tervezték, hogy a napközis konyha festésének 

időtartamára zárna be az óvoda, ami 4 hét, de amennyiben csak egy szülő is jelzi, hogy óvodába 

hozná a gyerekét, akkor csak július 23-tól augusztus 3-ig tart zárva. 

 

Kérdések, hozzászólások: 
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Körtés István: Ebben az esetben mindenképpen tisztázni kell, pontosan meddig is tart zárva az 

óvoda. 

 

Torma József: Szerinte nem okoz problémát az óvoda bezárása, valamilyen módon meg tudják 

oldani a szülők a gyerekek elhelyezését. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Egy gyerekért kell ott tartózkodnia 2-3 pedagógusnak? 

 

Csősz László: Tudomása szerint közvélemény-kutatást végeztek, és egy szülő jelezte, hogy szük-

sége van az óvodára. Ha pedig egy gyereket visznek óvodába, végül többen is lesznek. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Nem engedhető meg, hogy az óvoda két hétnél tovább tartson 

zárva, mivel több ingyen étkező gyerek is van, akiknek szüksége van rá. A jövőre nézve úgy fogják 

megoldani ezt a kérdést, amennyiben az óvoda az önkormányzatnál marad, hogy a nyári zárva tar-

tás ügyében a szülők megkérdezését a hivatal fogja elvégezni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 

1 tartózkodással – a következő határozatot hozta: 

 

75/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjához kapcsolódó fenntar-

tói irányítói jogkörében a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ 

simontornyai óvodája intézményegységének zárva tartását 2012. június 23-tól 

2012. augusztus 3-ig, két hét intervallumban határozza meg. 

 

Határidő: 2012. június 23. - 2012. augusztus 3. 

Felelős: Tóthné Unghy Ilona igazgató 

 

 

IX.) napirendi pont 

 

Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, 

osztály, napközis csoport számának meghatározása, a maximális létszámtól való 

eltérés engedélyezése. 
 

Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Torma József az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az előterjesztést ebben a for-

mában elfogadásra javasolta a bizottság. 

 

Kérdések, hozzászólások: 
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Torma József: Rendkívül nehéz úgy a jövőt megalapozó döntést hozni, hogy nem tudni, mi lesz 

szeptemberben, gondol itt az emeltszintű informatikai oktatásra. Határozhat úgy az állam, hogy az 

önkormányzat fizet mindent, ami az alapfokú oktatáson felül végez. 

Úgy hallotta kb. 500 milliárd Ft-ot ad az állam az oktatásra, és ugyanennyit az önkormányzatok. Az 

állam átveszi az oktatás bizonyos részét, de itt hagyja a technikai személyzetet, az épület fenntartá-

sokat, a napközis konyha üzemeltetését, ami plusz költséget jelent az önkormányzatoknak.  

Mivel azonban az államnak sincs pénze, kénytelen elvenni önkormányzati juttatásokat. Tehát gya-

korlatilag a meglévő pénze mellé úgy pótolja ki a hiányt, hogy elveszi az önkormányzatoktól. Nem 

tudni, mi lesz januártól, mennyit fog elvonni az állam, és fizetni kell a kötvényt is. Ezért vetette fel, 

hogy ha vállalnak most egy kötelezettséget, amiről nem tudják, bírják-e majd anyagilag, később 

hogyan tudnak kilépni belőle. 

Az iskolákat fűteni kell, ki kell fizetni a számlákat, óvatosan kell bánni a kötelezettségvállalások-

kal, mert fogalmuk sincs, mi lesz januártól. Az önkormányzat költségvetése pedig jelentősen csök-

kenik jövőre. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Most dönt a képviselő-testület. A törvény szerint pedig az idei 

összegnek csak a 60 %-át fogják megkapni jövőre, ezért felvetődik a kérdés, honnan lesz pénz? Ha 

ezt a mostani döntést nem tudják végrehajtani pénzhiány miatt, hogyan tudnak visszakozni? 

 

Csősz László: Úgy tudja, az önkormányzatnak szeptember 30-ig nyilatkoznia kell az oktatással 

kapcsolatos bizonyos kérdésekben. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Változott a törvény, már nem tulajdonjogról van szó, hanem 

ingyenes használatról, és kötelező átvenni embereket. 

 

Válaszok: 

 

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A képviselő-testület által jóváhagyott csoportok a tanév vé-

géig biztosan nem fognak változni, ez eddig is így volt. Ez miatt nem kell aggódni, ő optimistán 

néz a jövő elé. Az állam átveszi az oktatás terén a béreket, ezzel pedig csökkeni fog az önkormány-

zat költsége. 

A régi oktatási törvény és a köznevelési törvény ebben a kérdésben semmit nem változott, és 

ugyanaz fog vonatkozni az államra is, mint ami eddig az önkormányzatra vonatkozott. Biztos ben-

ne, január 1-jétől minden megy tovább, ugyanúgy fognak tanítani, dolgozni, mint eddig, annyi kü-

lönbséggel, hogy eddig az önkormányzattól kapták a bért, ezután az államtól fogják kapni, de ezt 

ők meg sem fogják érezni. 

Lehet, hogy csökkenni fog az önkormányzat költségvetése, de köztudott, hogy az iskola költségve-

tésének több, mint a 80 %-a bér. Torma József képviselő olyan kérdéseket tesz fel, melyekre senki 

nem tud válaszolni. A különbség kettejük világnézete között az, hogy míg ő optimista, addig Tor-

ma úr nagyon borúlátó.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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76/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

1.) Simontornya város Képviselőtestülete a 2012/2013. évi tanévben  

- az óvodában 5 csoport,  

- az általános iskola alsó tagozatán 8 tanulócsoport,  

- a felső tagozaton 6 tanulócsoport,  

- a sajátos nevelésű igényűeknél 1 tanulócsoport 

- az alsó tagozaton 2 napközis csoport,  

- a felső tagozaton 3 napközis csoport,  

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

csoport indítását engedélyezi. 

 

2.) Simontornya város Képviselőtestülete felhatalmazza az iskola igazgatóját, 

hogy: 

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

iskolaotthonos oktatást szervezze meg  

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

- a gimnáziumi tagozaton pedig folytatódjék az emelt szintű informatika 

oktatása. 

 

3.) A képviselő-testület engedélyezi a maximális létszám túllépését az alábbi 

csoportokban, osztályokban: 

 

Óvodában 

 Katica cs. 3 (+1 kivizsgálandó) fővel 

 Micimackó cs. 1 (+4 kivizsgálandó) fővel 

 Süni csop. (+2  kivizsgálandó) fővel 

 

Általános iskolában 

 2. a osztály 1 fővel 

 5. a osztály 2 fővel 

 5. b osztály 3 fővel 

 6. a osztály 3 fővel 

 6. b osztály 3 fővel 

 8. osztály 2 fővel  

 

Határidő: 2012. szeptember 1., és folyamatos 

Felelős: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató 

 

 

X.) napirendi pont 

 

Javaslat a képviselő-testület 2012. II. féléves munkatervére. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 
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(Munkaterv tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Jövőre már nem a képviselő-testület fogja megállapítani a különféle szolgáltatási 

díjakat, ezért a munkatervben ezek már nem is szerepelnek. Van azonban az önkormányzatnak egy 

ártámogatása a szennyvízdíjjal kapcsolatban, ezt mindenképpen bele kellene tenni a munkatervbe 

decemberre. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A gondozási központ beszámolóját is bele kell venni. 

 

Körtés István: Az októberi ülésre javasolt, tájékoztató a kormányhivatalnak történő ingyenes át-

adásról, létszámról napirendet feltétlenül meg kell tárgyalnia a pénzügyi bizottságnak? Hiszen csak 

egy tájékoztatóról van szó, melyben kész tények szerepelnek. 

A novemberi ülés napirendjei között szerepel az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció-

ja, a bizottsági ülés pedig november 19-én lesz, és nem tudja tudnak-e már akkor ezzel kapcsolat-

ban valamit. 

Szintén a november ülés témája lesz a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2012. évi gazdálkodá-

sáról szóló tájékoztató. A gazdálkodásról szerinte kissé korai novemberben beszámolni, esetleg a 

2013. évi tervekről lehet beszélni. Ezt a napirendet át kellene tenni decemberre. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A hó-eltakarításra kiírandó pályázatot előre kellene hozni októberre, mert nov-

emberben már késő lehet. 

 

Válaszok: 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Azért szerepel a munkatervben, hogy a tájékoztatót a pénzügyi 

bizottság előzetesen megtárgyalja, mert vagyonról, létszámról van szó. Sok értelme azonban szerin-

te sincs, ezért valóban elég, ha csak a képviselő-testület tárgyalja meg ezt a témát. 

November 30-ig el kell fogadni a költségvetési koncepciót. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

77/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

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

munkatervet megtárgyalta, és a javasolt módosításokkal elfogadja. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 
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XI.) napirendi pont 

 

E G Y E B E K 

 
XI/1.) napirendi pont 

 

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

helyzetéről tájékoztató. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A várkörnyék rehabilitációja pályázathoz a múlt héten a terve-

zőtől érkezett egy anyag, melyhez önkormányzati döntés szükséges.  

Azt tudni kell, hogy a várkörnyék-rehabilitációs pályázat több részre bontott, a részek között az 

előzetes költségektől (műszaki tartalomtól) eltérni nem lehet. Így a várkörnyék kőburkolata nem 

kerül felújításra, mert azt a pályázat nem tartalmazta. Időközben próbálkoztunk költségátcsoporto-

sítással, de a Közreműködő Szervezet (KSZ) ezt elutasította. Egy lehetőség van, önerőből felújítani 

az egészet, vagy egy részét. A teljes felújítás költsége 50 mFt. 

A telefonkábel tervezését és kivitelezését – a közmű-egyeztetési jegyzőkönyv szerint – csak az 

üzemeltető végezheti, erre a kiviteli terv készítése folyamán derült fény. A tervezési költség nettó 

227.936 Ft, a kivitelezésre csak becsült költség ismeretes, amelyet a tervező a költségekbe beépít. 

Két lehetőség van, az egyik: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-

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

rehabilitációja projekthez kapcsolódó – a várat körülvevő kőburkolatot felújítja, ahhoz az előzete-

sen becsült 50 mFt-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. A másik: Simon-

tornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító 

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

dó – a várat körülvevő kőburkolatot nem újítja fel. 

  

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: Lesz egy pár piaci pavilon, megtörténik a Vár környéki út felújítása, a csatornahá-

lózat egyébként is rendbe lesz téve, tehát az is elmarad, és lesz egy kis díszburkolat a városban. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A közművek a vár környékén nem maradnak el, a színpad helye 

fel lesz szedve. 

Felújításra kerül az összes zöldterület, kb. 70 fát kivágnak, a terület egységes növényzetet kap, két 

ivókút épül, felújítják a kolostor udvarát, a művelődési házat, a Beszédes utcai iskolát (piac), a pol-

gármesteri hivatalt, a Sió hídtól a Petőfi utcai iskoláig felújítják az utat, a gyalogjárdát, ami járda-

szigetet kap, a közvilágítás egy része a föld alá kerül, szobrokat helyeznek át. 

 

Torma József: Feltétlenül oda kell rá figyelni, hogy az egészséges, szép, nagy fákhoz ne nyúljanak 

hozzá. 
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Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

78/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

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

montornya várkörnyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó egyéb felmerült 

költségek vállalásáról készített előterjesztést, és azok közül a telefonkábel áthe-

lyezésének tervezési díját (nettó 227.936 Ft) vállalja a 2012. évi költségvetése 

terhére. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-4.1.1/B-09-

2010-0006 azonosító számú és a „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkör-

nyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó, a várat körülvevő kőburkolatot nem 

újítja fel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/2.) napirendi pont 

 

Simontornyai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hiva-

tásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

79/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Simontor-

nyai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatás-

etikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása” című elő-

terjesztést megtárgyalta. 

 



21 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület Simontornya Város Polgármesteri Hivatal köztisztvise-

lőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás sza-

bályait az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal határozza meg. 

Ezen szabályzat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályza-

tának mellékletét képezi. 

 

Határidő: 2012. július 1. 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

XI/3.) napirendi pont 

 

Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

80/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a to-

vábbiakban: Ávr.) 10. § (5) bekezdése által megállapított hatáskörét gyakorolva 

jóváhagyja 

 

- a Simontornyai Polgármesteri Hivatal, mint az Alapító Okirata szerint gazda-

sági szervezettel rendelkező, az Ávr. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerint önál-

lóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Alapító Okirata 

szerint gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségveté-

si szervként besorolt közös fenntartású „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató 

Központ között az Ávr. 10. § (4) bekezdése szerinti és az Ávr. 10. § (6)-(7) 

bekezdése szerinti tartalommal az Ávr. 9. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladat ellátására kötött, az önkormányzati költségvetési szervek közötti 

együttműködést (munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét szabályozó) 

munkamegosztási megállapodást, valamint 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

- a Simontornyai Polgármesteri Hivatal, mint az Alapító Okirata szerint gazda-

sági szervezettel rendelkező és az Ávr. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerint ön-

állóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az Alapító Okirata sze-

rint gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő költségvetési 

szervként besorolt Simontornyai Városi Könyvtár között az Ávr. 10. § (4) 

bekezdése szerint és az Ávr. 10. § (6)-(7) bekezdése szerinti tartalommal az 

Ávr. 9. § (2) bekezdésében meghatározott feladat ellátására kötött, az önkor-

mányzati költségvetési szervek közötti együttműködést (munkamegosztás és 

a felelősségvállalás rendjét szabályozó) munkamegosztási megállapodást. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a jóváhagyott munkamegosztási megálla-

podások a jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, és az ésszerű, takarékos gaz-

dálkodást szolgálják. 

 

Határidő: 2012. június 25. a megállapodások képviselő-testületi jóváhagyásával 

egyidejűleg és folyamatosan 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 

              Petrovics Péter Györgyné intézményvezető 

              Vácziné Horváth Anikó könyvtár igazgató 

 

 

XI/4.) napirendi pont 

 

Eb-rendészeti feladatok ellátása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

javasolta az előterjesztésben foglaltakat azzal, hogy a befogott kutyákat ellenőrizzék.  

A közmunkások közül ki kell jelölni egy személyt, aki a kutyabefogókkal együtt végigjárja az ut-

cákat, és ellenőrzi, valóban annyi kutyát fogtak be, mint amit bemutatnak. Ha nincs ilyen közmun-

kás, a polgárőrség valamelyik tagja, sőt akár ő maga személyesen is elvégzi ezt a feladatot. Ugyan-

is ezer százalékosan tudja, hogy az előző cég, akikkel szerződése volt az önkormányzatnak, csalt a 

befogott állatok számát illetően.  

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Támogatja az egészségügyi bizottság javaslatát, azzal, hogy olyan személyt kell 

kijelölni a befogások ellenőrzésére, aki helyismerettel rendelkezik Simontornyán. Tudja, merre 

járnak általában csoportosan a kóbor kutyák, és azt, hol ki lakik.  

Más szempontból közelítené meg a kérdést. Az önkormányzat rendeletet alkotott az állattartásra 

vonatkozóan, valamint ma fogadta el a közösségellenes magatartásra vonatkozó új rendeletét. Ho-

gyan tartatják be ezeket? 
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Ismer olyan simontornyai személyt, akinek 30 kutyája van, és nem csak, hogy nincs bennük chip, 

még beoltva sincsenek. Akkora a hangzavar tőlük, annyit ugatnak, hogy a szomszédok nem tudnak 

aludni tőlük, mégsem tudnak tenni ellene semmit.  

Hiába vannak jogszabályok, hiába hivatkoznak azokra, Simontornyán van egy-két ember, aki azt 

csinál, amit akar. Ebben az ügyben kellene előrelépni, és akkor van értelme rendeleteket készíteni. 

 

Torma József: A városban bevezetett chip beültetések nem hozták meg a hozzájuk fűzött remé-

nyeket. Valami megoldást kell találni erre a problémára. Próbáljanak meg itt helyben egy telepet 

létrehozni a kóbor kutyák részére, ketrecet lehet készíteni, egy közmunkást pedig alkalmazni a be-

fogásukra. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Erre közmunkást nem lehet kötelezni, és nem is akar kötelezni. 

Próbáltak már lépéseket tenni a kóbor kutyák ellen, 2,4 millió Ft-ba került a chipek beültetése, ami 

jórészt azokba a kutyákba került, melyeket a gazdáik egyébként is elzárva tartanak. Az utcán kó-

borló állatokba nem csak hogy chip nincs, nagyrészük még beoltva sincs. 

Az említett 30 kutya elvitele kb. félmillió forintba kerülne, nem beszélve arról, hogy a kutyák gaz-

dája be sem engedi őket az udvarába. És ott vannak még az állatvédők is, akik különösen odafi-

gyelnek ilyen esetekben.  

 

Csősz László: Egy állatmenhely létrehozásának komoly feltételei, előírásai vannak. 

 

Zsolnai István: Az önkormányzat feladata az eb-rendelet betartatása. 

A 30 kutya elvitelére milyen megoldás lehetséges?  

 

Torma József: Ez már kimeríti a közösségellenes magatartás fogalmát. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Egy ilyen telep létrehozása több millió forintba kerülne.  

A kóbor kutyák ügyeit jogszabályilag az önkormányzatokhoz telepítették, ám az ezzel kapcsolatos 

feladatokhoz támogatást nem adtak. Fedezet nélkül pedig a hivatal vezetője kötelezettséget nem 

vállalhat. Azért került ez a kérdés a képviselő-testület elé, hogy amennyiben erre a feladatra biztosít 

bizonyos összeget, akkor meg tudják kötni a szerződést ezzel a céggel, úgy pedig már lépni tudnak. 

Ma már három kérdés is felmerült, ami pénzbe kerül, fogorvosi rendelő berendezése, mosogatógép 

vásárlása, vagy félmillió forint arra, hogy ezzel a céggel szerződést köthessenek.  

A kutyakérdés valóban nagy probléma, de nem csak a településen, hanem országosan is.  

Csősz László felvetése jogos, egy személy 30 kutyát tart egyetlen egy területen, holott az önkor-

mányzat rendelete kimondja, hogy kettőnél több nem tartható. Megpróbálták lerendezni állategész-

ségügyi szempontból, veszélyességi szempontból, megkeresték a népegészségügyi intézetet, a 

kormányhivatalt, a rendőrséget, az ügy végül mégis itt landolt a hivatalnál. Az önkormányzat ren-

delete alapján el fogja rendelni ezeknek, a kutyáknak az elszállítását. Ezt előreláthatóan csak rend-

őri védelem mellett tudják majd véghezvinni, a költségeket rá fogják terhelni az állatok gazdájára. 

Más kérdés, hogy behajtani nem fogják tudni, mivel sem rendszeres jövedelme, sem beterhelhető 

vagyona nincs. Ettől függetlenül ezt a lehetetlen helyzetet meg kell szüntetni. 

Javasolta, fogadja el a képviselő-testület a székesfehérvári cég ajánlatát. Egyébként abban az is 

szerepel, hogy az elvégzett munkát a gyepmesteri naplóba be kell vezetni, amit a hivatal megbízott-

ja igazol. Pakssal nem az volt a probléma, hogy túl sok kutyát számolt el az önkormányzat felé, 

inkább az, hogy keveset tudtak csak befogni. 
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Válaszok: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Eddig is úgy volt, és ez után is úgy lesz, hogy a szerződés 

megkötése után a vállalkozó az üres ketrecekkel jelentkezik a közmunka telepen, majd távozáskor, 

a befogott állatokkal ismét odamegy, ahol leigazolják ténylegesen hány kutyát fogott be. Nem gon-

dolja, hogy egy embernek kísérgetni kellene az autót. A közmunkások egyébként is konkrét felada-

tokra lettek felvéve, melynek elvégzését folyamatosan ellenőrzi a munkaügyi központ. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal - 

a következő határozatot hozta: 

 

81/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése 

alapján a közbiztonság fenntartásához kapcsolódó eb-rendészeti, gyepmesteri fel-

adat – mint közszolgáltatás – ellátására – az állategészségügyi ellátást főtevé-

kenységként végző - az Alpha-Vet Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társa-

sággal (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) köt szerződést.  

 

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. a szerződésben meghatározott rendszeres-

séggel gondoskodik az eb-rendészeti, gyepmesteri feladatok ellátásának körében 

az önkormányzat közigazgatási területén – kiemelten a közterületeken – szabadon 

kóborló ebek befogásáról, összegyűjtéséről és elszállításáról, valamint a befogott 

állatoknak az állatvédelmi törvény előírásainak megfelelő gondozásáról az 

Alpha- Segítőkéz Alapítvány menhelyén a kft. és az alapítvány közötti megálla-

podás szerinti gondozásáról.  

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. az eb-rendészeti feladatok ellátása során az 

ebek befogását a gyepmesteri naplóban – igazoltan – tételesen rögzíti.  

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. külön igény esetén – rendkívüli esetekben is 

– rendelkezésre áll és kiszáll az eb-rendészeti, gyepmesteri feladatok ellátására, a 

szerződés szerinti díjszabást alkalmazva, költségeit érvényesítve.  

 

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. szolgáltatását havi 10.000 Ft készenléti díj és 

esetenként 100 Ft/km tarifa szerint számolt kiszállási díj, ebenként 1.600 Ft befo-

gási díj és ugyancsak ebenként 4.000 Ft 14 napi ellátási díj fejében, szükséges 

esetben esetenként 3.800 Ft bódítási díj fejében végzi. A havi 10.000 Ft készenlé-

ti díj a tulajdonos, eb-tartó jelentkezése esetén sem hárítható át az eb tulajdonosá-

ra.  

Az önkormányzat az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. a szolgáltatás díját a 

gyepmesteri napló alapján a teljesítést követő hónapban kibocsátott számla alap-

ján érvényesíti az önkormányzat felé. Az Apha-Vet Állatgyógyászati Kft. követe-

lését az önkormányzat a számla alapján 8 napos fizetési határidővel elégíti ki.  
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Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. adott esetben a befogott kutyáért jelentkező 

tulajdonos számára az ebet csak az önkormányzat (önkormányzati hivatal) által 

kiállított igazoló dokumentum ellenében adja ki, érvényes oltással, illetve egyedi 

megjelöléssel ellátva.  

Az önkormányzat elfogadja szerződéses feltételként, hogy a szerződés felmondási 

határideje a szerződő felekre egyöntetűen vonatkoztatva 90 nap, továbbá a szer-

ződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény rendelkezéseit alkalmazzák. A szerződő felek a szerződésből ere-

dő esetleges jogvitáik intézésére a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos il-

letékességét kötik ki.  

Az önkormányzati feladat- és hatásköröket az Ötv. 9. § (1) bekezdése alapján 

gyakorló képviselő-testület a helyzet konszolidálódásáig havi kétszeri kiszállást 

tart szükségesnek, a szerződő felek által egyeztetett időponttól az önkormányzat 

havi egyszeri kiszállást vesz igénybe. A kiszállás sűrűségének a helyzetnek meg-

felelő módosítása nem minősül a szerződés módosításának, erre a megkötött szer-

ződésben utalni kell.  

 

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

ján ellátó, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 52. § (6) bekezdése alapján kötelezettség-

vállalásra jogosult polgármesterét a határozatnak megfelelő tartalmú szerződés 

megkötésére 2012. július 1-jétől határozatlan időre. 

 

Határidő: 2012. június 30.  

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/5.) napirendi pont 

 

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkör-

nyék rehabilitációja című projekt tájékoztatási feladatok lebonyolítására ki-

írandó, nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés – árajánlatké-

réssel. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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82/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkör-

nyék rehabilitációja pályázat megvalósításához kapcsolódó „tájékoztatási felada-

tok lebonyolítása nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés – ár-

ajánlatkéréssel” kapcsolatos előterjesztést, és elfogadta az ajánlattételi dokumen-

táció szövegét. 

 

A tájékoztatási feladatok lebonyolítására a következők kerülnek meghívásra: 

 

 Dránovits István EV Szekszárd, Epreskert u. 10. 

 

 Hypmedia Kft. Budapest, Pálya u. 20. 

 

 Hagadol Kft. Pécs, Verseny utca 17. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos lépé-

sek megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/6.) napirendi pont 

 

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkör-

nyék rehabilitációja című projekt kivitelezői közbeszerzési eljárásának megtár-

gyalása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: A TAMBAU Kft. és a Topa féle cég meghívását is javasolná. 

 

Szabó Attila: Körbejárták a kérdést, és olyan cégeket kerestek, melyeknek megfelelő referenciái 

vannak, és beleférnek az értékhatárba. Az anyagi referenciáik megvannak, tőke áll mögöttük, va-

lamint 10-15 éves múlttal rendelkeznek, tehát nem fognak úgy járni, mint eddig szinte minden kivi-

telezés esetében. A Torma úr által említett két céggel kapcsolatban az volt az értesülése, hogy 

amennyiben őket választják a munka nem fog elkészülni, és több éves pereskedésnek néz elébe az 

önkormányzat. 
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Torma József: Rákeresett az interneten, és azt tapasztalta, nem ez az első közbeszerzés, ahol az 

előterjesztésben szereplő három cég együtt szerepel. Volt olyan eset, hogy a három közül kettőt 

felszólítottak hiánypótlásra, ám nem készítették el azt, így a harmadik nyert. 

Nem ismeri az itt felsorolt cégeket, csak az Alisca Bau Kft-ről hallott, sőt a „kertek alatt” már azt 

beszélik, ez a cég fog nyerni a közbeszerzési eljáráson. 

 

Szabó Attila: A Topa vállalkozás fel volt háborodva, és gyomorforgatóan üzengetett, amiért őt 

nem hívták meg, már csak ezért sem támogatja a meghívását. 

 

Torma József: Annak idején ő azt kérte, olyan vállalkozásokat kell keresni, amelyek később nem 

tűnnek el.  

Javasolja, hogy az anyagban szereplő három cég mellé még két további céget, a TAMBAU Kft-t és 

a Topa és Társa Kft-t is hívják meg. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Eddig az ilyen kérdésekbe soha nem szólt bele, most viszont 

megbeszélte a műszaki csoporttal, hogy személyesen utánajárnak, és azokat kell beleírni, akikkel 

tárgyaltak. A feltétel az volt, a vállalkozás lehetőleg Tolna megyei legyen, és legalább kétmilliár-

dos vagyonnal rendelkezzen.  

 

Szabó Attila: A magas-, vagy a mélyépítéshez javasolja Torma úr a cégeket meghívni? 

 

Torma József: Mindkettőhöz. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal 

– a következő határozatot hozta: 

 

83/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkör-

nyék rehabilitációja pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák 

elkészítésére kiírandó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokkal kapcsolatos 

előterjesztést, és elfogadta az ajánlattételi dokumentáció szövegét. 

 

A kivitelezési munkák elvégzésére a következők kerülnek meghívásra: 

 

Magas építés és közterület építés: 

 Unikorm-Épker Kft. Bölcske, Kornis u. 7. 

 Alisca Bau Építőipari Kft. Szekszárd, Munkácsy u. 29. 

 Sugár Építőipari Kft. Szekszárd, Rákóczi u. 94. 

 TAM-BAU KFT. Tamási, Nyírfasor 11. 

 Topa és Társa Építési Kft. Tamási, Dózsa Gy. u. 100. 
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Mélyépítés: 

 Soltút Kft. Solt, Kecskeméti u. 34. 

 Scorpion-Trans Isaszeg, Diófa u. 2. 

 Közúti Építőipari és Szolgáltató Kft. Bátaszék, Bonyhádi u. 28. 

 TAM-BAU KFT. Tamási, Nyírfasor 11. 

 Topa és Társa Építési Kft. Tamási, Dózsa Gy. u. 100. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos lépé-

sek megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/7.) napirendi pont 

 

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkör-

nyék rehabilitációja című projekt fotó pályázatának lebonyolítására kiírandó, 

nemzetközi közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés – árajánlatkéréssel. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Az ülésen 

felvetődött, hogy az előterjesztésben szereplő nevek egyáltalán tudják-e ezt a feladatot teljesíteni. 

Fotós szakembert nem találtak a meghívottak között. 

 

Szenczyné Witzl Éva pályázati referens: Nincs szükség fotós szakemberre, a felsorolt alapítvá-

nyok fogják lebonyolítani ezt a pályázatot. Amikor a város-rehabilitációs pályázatot az önkor-

mányzat benyújtotta, a civil szervezetek közül négy alapítvány csatlakozott a pályázathoz azzal, 

hogy a munkát segíteni fogják. Ezek közül jelöltek meg hármat. Tehát ők fogják lebonyolítani a 

fotópályázatot, és a lakosság körében lesz meghirdetve. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

84/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkör-

nyék rehabilitációja pályázat megvalósításához kapcsolódó „fotópályázat lebo-

nyolítása nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés – árajánlatkérés-

sel” kapcsolatos előterjesztést, és elfogadja az azzal kapcsolatos ajánlattételi do-

kumentáció szövegét. 
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A fotópályázat lebonyolítására a következők kerülnek meghívásra: 

 

 SIMONTORNYÁÉRT Közhasznú Közalapítvány 

 Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány 

 TEMI FRIED Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos lépé-

sek megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/8.) napirendi pont 

 

A folyékony kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása tár-

gyában kiírandó közbeszerzési eljárás. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

ülés időpontjában még nem lehetett tudni, mi lesz a szennyvíztelep sorsa, megy tovább a bérlet 

vagy sem. Azóta már tisztázódott a dolog, folynak a bérlet ügyében a tárgyalások, ezért a Simon-

tornyai Városüzemeltetési Kft. is részt vehet a pályázaton. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

85/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a folyé-

kony kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására kiírandó 

közbeszerzési eljárás tárgyában készített előterjesztést, és az előterjesztéshez mel-

lékelt Ajánlattételi Felhívást (AF) változtatás nélkül elfogadja. 

A meghívandók köre: 

Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. 

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1. 

Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft. 7090 Tamási, Rákóczi u. 37-39. 

Az eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság tagjának Szenczyné Witzl Éva pályázati 

referenst delegálja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtéte-

lével. 

 

Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/9.) napirendi pont 

 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú” Simon-

tornya város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” projekt keretében 

szennyvízcsatorna kivitelezésére Piros FIDIC szerint közbeszerzési eljlárás. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: A múlt alkalommal is megkérdezte, tudják tartani a határidőt? Akkor azt a választ 

kapta, hogy jövő év június 30-áig elvileg olyan állapotban kell lennie a szennyvízprogramnak, 

hogy féléves próbaüzemet kell biztosítani. Ma június 25-e van, lesz 4 hónap téli időszak, hogyan 

lesz ez az egész projekt 2013. június 30-ára kész, amikor ma még csak itt tartanak? Ő, személy 

szerint egyre szkeptikusabb a határidő betartását illetően. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ez a kivitelezésre a pályázat. Mivel 300 millió Ft feletti összeg-

ről van szó, be kell adni minőségbiztosításra. Ez azonban csak a képviselő-testület döntése után 

történhet meg, amennyiben most elfogadja az előterjesztésben javasoltakat. Járt más településeken, 

ahol hasonló beruházást hajtottak végre, és 5 hónap alatt elkészítette a kivitelező a szennyvízcsa-

torna-hálózatot. 

2014. február 10-20 az elszámolási határidő, de egy év csúszásból sem lesz probléma, csak a támo-

gatási szerződést kell majd módosítani a határidő miatt. A projekt megfelelő ütemben halad. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

86/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vál-

lalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú "Simontor-

nya Város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" projekt keretében szenny-
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vízcsatorna kivitelezésére Piros FIDIC szerint közbeszerzési eljárása tárgyában 

készített előterjesztést. 

 

 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szer-

ződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú "Simontornya Város 

szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" projekt keretében szennyvízcsatorna 

kivitelezésére Piros FIDIC szerint közbeszerzési eljárása tárgyában kiírandó köz-

beszerzési eljárás tekintetében az előterjesztéshez mellékelt Ajánlattételi Felhí-

vást (AF) és Ajánlattételi Dokumentációt (AD) változtatás nélkül elfogadja. 

Az eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság tagjának Szenczyné Witzl Éva pályázati 

referenst delegálja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtéte-

lével. 

 

Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/10.) napirendi pont 

 

Malom utcai vízelvezető állapota. 
 

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 az „A” variáció elfogadását javasolta. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

87/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Ma-

lom utcai vízelvezető állapotáról készített előterjesztést és az alábbi döntést hoz-

ta: 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szépasszonyok-

völgye” vízgyűjtő csapadékvize elvezetését biztosító munkálatokat közmunká-

sokkal kívánja elvégeztetni. Az elvégzendő munkák: 

 a vízelvezető árok tisztítása a Malom utca és a Sió közötti szakaszon, 

 az áteresz és a járda alatti szakasz kiiszapolása, 

 korlát készítése, 

 a járda helyreállítása. 
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A közmunkához kapcsolódó tevékenységnek is van költsége (pl.: föld elszállítá-

sa). Ez esetben – becslés alapján – 300.000 Ft+ÁFA költség merül fel. A munká-

latok költségét a képviselő testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési tarta-

lék terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtéte-

lével. 

 

Határidő: 2012. október 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/11.) napirendi pont 

 

Farkas József ingatlan vásárlás ügye. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: Mi lesz a fákkal? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A hivatal ki fogja vágatni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

88/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 107. §-ában kapott jogkörében eljárva megtárgyalta a Farkas Jó-

zsef Simontornya, Mátyás kir. u. 9. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét a 

2011. január 31-ei ülésén. Ott a helyrajzi szám elírásra került. A helyes helyrajzi 

szám, illetve az eladásra kerülő ingatlan adatai: 

 helyrajzi szám    Simontornya, külterület 0221/2 

 művelési ága    közforgalom elől elzárt magánút 

 nagysága    2206 m
2
 

 vételára (értékbecslés alapján) 164.800 Ft 

Az eredeti határozatban [22/2011. (I.31.) számú KT határozat] foglalt többi elő-

írás változatlan marad. A területet az önkormányzat a rajta lévő fák nélkül adja el. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírásá-

ra. 

 

Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/12.) napirendi pont 

 

Vis maior támogatás iránti kérelem benyújtása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: Ároktisztításra még nem volt vis maior kifizetés, ezért nagy rá az esély, hogy a 

BM-nél ki fogják lőni. Amikor az eset történt, valami körvonalazódott, ezért nagyon sajnálja, hogy 

az igazgatóság egyik fiatal kollégájával tárgyalt az ügyintéző, és nem a védekezés verziót használta 

az önkormányzat. Arról volt szó ugyanis, hogy kirendelik a gépet, elvégzik a munkát, és védekezés 

címszó alatt kérik a támogatást. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Amennyiben nem kapnak vis maior támogatást, akkor sem lesz 

probléma, mert már van rá megoldás, hogyan fogják egy hónapon belül megoldani a problémát. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

89/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Si-

montornya, Temető u. 3. szám alatt lévő ingatlan előtti járdaszakasz (Temető utca 

199/2 helyrajzi számú közterület), a Simontornya 0147/1 helyrajzi számú út és a 

Simontornya 0316 helyrajzi számú árok károsodásának helyreállítására vonatko-

zó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  

 

Simontornya Város Önkormányzata a károsodások helyreállítása érdekében vis 

maior támogatás iránti kérelmet nyújt be, és ezzel kapcsolatban kinyilvánítja, 

hogy  

- a káreseménnyel kapcsolatban biztosítással nem rendelkezik; 

- vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósítha-

tóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását; 
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- saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyze-

tet nem tudja megoldani. 

 

 

 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vis maior támogatás iránti kére-

lem benyújtására vonatkozó intézkedések megtételével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/13.) napirendi pont 

 

Kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági Projektje keretében ter-

mesztett termények hasznosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazattal – ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

90/2012.(VI.25.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az önkor-

mányzati feladat- és hatáskörök gyakorlója – a kistréségi startmunka mintaprog-

ram Mezőgazdasági Projektje keretében termesztett termények hasznosítási célja-

it – a benyújtott pályázatban megjelölt céloknak megfelelően – a következőkép-

pen határozza meg: 

 

1. A növénytermesztési tárgyú projekt hozamaként termesztett termények el-

sődleges hasznosítási céljaként az önellátás biztosítását, a közellátási felada-

tot ellátó, Vak Bottyán Általános Művelődési Központ által működtetett 

üzemi konyha térítésmentes ellátását jelöli meg, az előállított ételek beleke-

rülési költségeinek csökkentése érdekében. 

 

2. A növénytermesztési tárgyú projekt hozamaként termesztett – az üzemi 

konyha igényeit meghaladó - mezőgazdasági termények vonatkozásában a 

képviselő-testület kedvezményes vételi lehetőséget biztosít – a mindenkori 

piaci ár 50 %-a mértékéig - a közfoglalkoztatottak, – mint a szociális igazga-

tásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (1)-(3) be-

kezdése szerint hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek 

számára, a következők szerint: 
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- zöldbab, a kedvezményesen vásárolható mennyiség: 5 kg, 

- vöröshagyma, a kedvezményesen vásárolható mennyiség: 5 kg, 

- paprika, a kedvezményesen vásárolható mennyiség: 2 kg,  

 

 

 

 

- paradicsom, a kedvezményesen vásárolható mennyiség: 2 kg, 

- zöldség, a kedvezményesen vásárolható mennyiség: 2 kg, 

- káposzta, a kedvezményesen vásárolható mennyiség 5 kg, 

- burgonya, a kedvezményesen vásárolható mennyiség 10 kg 

minden közfoglalkoztatott számára.  

 

Határidő: a mezőgazdasági termények betakarításának ideje 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester  

              Vámi László közfoglalkoztatás-vezető. 

 

 

XI/14.) napirendi pont 

 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásának 

igénylése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

91/2012.(VI.25.) 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 önkor-

mányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 

következő nyilatkozatot teszi: 

I.  Simontornya Város Önkormányzata lakosságszáma 2010. január 1-jén 

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 – módosított - költségvetési rendeletét 

73.666 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
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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 kap-

csolatok követelményeinek megfelel. 

 

Határidő: a vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidők figyelembe vételével 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 16
35

 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László 

                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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