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Meghívott: Bajcsi Géza a város díszpolgára  

                   Marpingen, Nyárádszereda város polgármesterei illetve delegációi 

 

Lakosság részéről: kb. 90 fő 

 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, a képviselő-testület 

tagjait, a lakosság részéről megjelent polgárokat, s az ünnepi ülést megnyitotta. 

 

Elhangzott a Himnusz. 

 

N A P I R E N D  

 

 

I.) Helyi kitüntető címek, díjak átadása. 

 

- A „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntető cím átadása. 

- A „GYERMEKEINKÉRT” kitüntető cím átadása. 

- Az „Év Közszolgálatáért” kitüntető cím átadása. 

 

II.) A „Simontornya Város Bora” elismerő cím átadása. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester elmondta ünnepi beszédét. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: A képviselő-testület ünnepi ülése alkalmat ad a várossá 

nyilvánítás évfordulója alkalmából a képviselő-testület által – a Simontornya érdekében vég-

zett, megbecsülést kiváltó tevékenységért – adományozott helyi kitüntetések átadására. 

Elmondta, a képviselő-testület 2012. évben a „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntető díjat Perger 

Imre (posztumusz) és Tauker István részére, a „GYERMEKEINKÉRT” kitüntető címet Mol-

nár Gyuláné és Rózsáné Kovács Anna részére, az „ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet Gara 

Istvánné köztisztviselő részére ítélte oda. 

Felkérte Bárdos László címzetes főjegyző urat, hogy ismertesse a képviselő-testület helyi ki-

tüntetések adományozásáról szóló határozatait, a kitüntetések odaítélésének indoklását. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Simontornya Város Önkormányzata elismeri és honorálni 

igyekszik mindazon személyek és közösségek teljesítményét, akik a helyi közügyek bármely 

területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel hozzájárultak a város anyagi, 

szellemi értékeinek gyarapításához, tradíciói, nemes hagyományai megőrzéséhez. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „a városi kitüntető díjak alapítá-

sáról és adományozásáról” szóló 13/1995.(VII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a 

„SIMONTORNYÁÉRT” kitüntető díjat adományozza Tauker István úrnak Simontornya 

sportéletében betöltött több évtizedes  aktivitása, kiemelten a kézilabda versenysport életében 

betöltött szerepe: sportvezető, edző, raktáros, szertáros, sőt pszichológus, magyarul a kézilab-

dázás terén kifejtett fáradhatatlan, példaértékű társadalmi tevékenysége elismeréséül; valamint 

Perger Imre úrnak vezetőként (munkahelyi vezetőként, sportvezetőként, nyugdíjas klub veze-

tőként), zenészként és lokálpatriótaként Simontornya érdekében végzett kiemelkedő eredmé-

nyességű, megbecsülést kiváltó tevékenységéért. 

 

A képviselő-testület a simontornyai gyermekek egészségének megőrzéséért, testi és szellemi 

fejlődéséért végzett munkát a „GYERMEKEINKÉRT” kitüntető cím adományozásával kí-

vánja elismerni. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „a városi kitüntető díjak alapítá-

sáról és adományozásáról” szóló 13/1995.(VII.20.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 

Molnár Gyuláné és Rózsáné Kovács Anna pedagógusok részére a „GYERMEKEINKÉRT” 

kitüntető címet adományozza. 

A képviselő-testület a simontornyai gyermekek harmonikus személyiséggé formálásában több 

korosztályt is érintő tevékenységüket kívánja elismerni e kitüntető cím adományozásával. 

 

A képviselő-testület a 61/2011.(V.21.) KT számú határozatával Simontornya város 2011. „AZ 

ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozta munkavégzése elismeréseként Gara Ist-

vánné köztisztviselőnek. 

Gara Istvánné közszolgálati feladatát átlagon felüli szorgalommal látta el, hivatali és magán-

életében tanúsított magatartása, tevékenysége alapján kiérdemelte felettesei valamint az ügy-

felek fenntartás nélküli bizalmát.  

 

Csőszné Kacz Edit polgármester átadta a kitüntető díjakat, és gratulált a kitüntető címekhez. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester kihirdette a simontornyai borverseny eredményét, és átadta 

az okleveleket a „Simontornya város fehér bora” kategóriában Csősz László úrnak 

simontornyai termőhelyű, 2011-es évjáratú Olaszrizling boráért, és „Simontornya város vörös 

bora” kategóriában Bajcsi Géza úrnak simontornyai termőhelyű, 2011-es évjáratú Cabernet 

Sauvignon boráért. 

 

Az ünnepi testületi ülés hivatalos része a Szózattal 19
30

 órakor ért véget. 

 

kmf. 

 

   

 

 

         Csőszné Kacz Edit                                                                            Bárdos László 

            polgármester                                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


