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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 27-én, 

14
00

 órakor tartott rendkívüli üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester  

Csősz László, Körtés István, Szabó Attila (V. np-ig), Torma József (V. np-tól), 

Zsolnai István képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: Aszmann Géza aljegyző 

                   Császár Csilla közgazdasági osztályvezető 

 

Távolmaradt: dr. Mihócs Zsolt alpolgármester képviselő igazoltan, távolmaradását előzetesen 

bejelentette. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ülés összehívá-

sának indokait, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjére 

vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, s a 

napirendet a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 

 

I.) A Simontornyai Vár muzeális intézményfenntartói jogának átvétele. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

II.) Muzeális intézmény alapító okiratának kiadása. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

III.) Intézményvezetői megbízás a Simontornyai Vár muzeális intézmény vezetői teendőinek 

ellátására. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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IV.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.31.) ön-

kormányzati rendelet módosítása. 

 

       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

V.) Önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalma. (szóbeli előterjesztés) 

 

       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VI.) Várkörnyék rehabilitációjához kapcsolódó Mátyás kir. és Beszédes F. utcák burkolatának 

felújításával kapcsolatos önkormányzati támogatás.  

 

       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

I.) napirendi pont 

 

A Simontornyai Vár muzeális intézményfenntartói jogának átvétele. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A vármúzeum átvételével kapcsolatban írt levélre még 

nem kaptak választ, de a törvényi előírás alapján az önkormányzat alapvető feladatai közé 

tartozik majd a múzeum üzemeltetése. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: Kialakított véleménye van a bizottságoknak és a képviselő-testületnek a mú-

zeum átvételét illetően, amihez ragaszkodik. Az a minimum, hogy az ügyben írt levélre vála-

szol a minisztérium. Lehet rá törvény, de szakmailag hogy lesz? Az önkormányzat irányítja a 

múzeumot, az iskola esetében is átszervezés történt, ezek fejetlenséget fognak eredményezni, 

és a maga részéről nem tudja elfogadni. 

 

Zsolnai István: Még az iskola esetében korrektebbek voltak, mivel megkérdezték át akarja-e 

venni az önkormányzat. A múzeummal kapcsolatban még csak kérdés sem volt, ezért osztja 

Körtés István képviselő véleményét. Szinte semmit nem tudnak az átvétel körülményeiről, 

mennyi pénzt kapnak hozzá, milyen segítséget nyújtanak a működtetéshez. Szerinte nem fog-

ják tudni működtetni, az lesz a vége, hogy be kell majd zárni. 
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Bárdos László címzetes főjegyző: A múzeum átvétele után napirendre kell tűznie a képvise-

lő-testületnek a kulturális intézmények (könyvtár, vár, művelődési ház) működtetésének át-

szervezését. Hány vezető legyen, összevonják-e azokat. 

Amennyiben a várat átveszi az önkormányzat, az előzetes számítások szerint 7 millió Ft-ot 

kapnak támogatásként, és tavaly 16 millió Ft-ba került a működtetése. 

A mai napon felhívták a Magyar Államkincstártól, hogy döntsön már Simontornya, mivel 

amíg nem döntenek, - ugyanis a simontornyai vármúzeum a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 

tagintézménye volt -, s ha csak egyetlen tagintézmény nincs helyre téve, nem tudják a kincs-

tárnál a múzeumok önkormányzatok részére történő átadását végérvényesen lerendezni a me-

gyében. 

Azért kellett most a múzeum ügyét sürgősen a testület elé hozni, mert más lehetősége nincs az 

önkormányzatnak, a törvény alapján a képviselő-testületnek meg kell szavaznia az átvételt, és 

ha ezt nem teszi meg, a kormányhivatal törvényességi észrevételt fog tenni, majd a bíróságra 

kerülhet az ügy. Januárban vagy februárban pedig lesz egy napirend a közművelődési intéz-

mények összevonása címmel. 

 

Csősz László: A 9.800.000 Ft támogatás a 7,4 millió Ft normatíva felett értendő? Durván 3 

millió Ft a saját bevétel, ezekkel kell kalkulálni.  

Szerinte próbálják meg ebben az évben működtetni a vármúzeumot, hiszen rendelkezésre áll 

kb. 20 millió Ft, és ebből az összegből 2013-ban el tudják irányítani az intézményt. Hogy 

2014-ben mi lesz, ő sem tudja. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ha átvették az intézményt, már nem adhatják vissza. 

 

Csősz László: Az igaz, nem tudják visszaadni, viszont mondhatják, hogy nem tudják finan-

szírozni, mivel nincs rá forrása az önkormányzatnak. 

Egy dolog zavarja, a név: Simon-tornya. Nem szeretné, ha később azzal támadnák a képvise-

lő-testületet, hogy még a jelképeket sem vette át. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Nem tartja tisztességesnek, hogy még nem kaptak választ 

a levelükre. Ezt szóvá is fogja tenni. Ő csak az ott dolgozó emberek miatt javasolja a múzeum 

átvételét, és valahogyan majd végigviszik ezt a félévet. 

 

Csősz László: A fél éves időtartam szerinte nem fog menni. 

Foglalkozni kell a turizmus kérdésével is, lát benne relációt. A TÁMOP támogatásról lehet 

tudni valamit? 

A döntéshez jó lenne tudni, mekkora összeget tesznek ki a bérek, és járulékaik. 

 

Szabó Attila: A vár pincéjében lévő borozó sorsán el kellene gondolkodni, mivel ott jelent-

kezne egy minimális bevétel. Már többen megkeresték ez ügyben. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Az önkormányzat üzemeltetési jogot kap, nem tulajdon-

jogot. 

A TÁMOP támogatásból esetlegesen befolyó pénzt sem rezsire, sem bérre nem fordíthatják. 

A bérek és járulékok összege kb. 4,5 millió Ft. 

 

Szabó Attila: Ezért adhat a borozó működtetésére engedélyt az önkormányzat. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

zattal – a következő határozatot hozta: 

 

172/2012.(XII.27.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 80. § (1) 

bekezdése alapján – a tulajdonost megillető jogok gyakorlójaként – megál-

lapodik a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtal a Simontornyai Vár 

elnevezésű, közérdekű muzeális kiállítóhely besorolású muzeális intézmény 

fenntartói jogának, illetve kötelezettségének az átadás-átvételéről. 

Az átvett, illetve a használt vagyon tekintetében megállapodik a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, megálla-

podásban rögzítve a feladatellátáshoz szükséges vagyonelemek tulajdonára 

és a vagyonkezelésre vonatkozó szabályokat, kiemelten a Magyar Állam tu-

lajdonában lévő, Simontornya, Vártér 10. szám alatti, az ingatlan-

nyilvántartásban az 1447 helyraji szám alatt bejegyzett „Simontornyai Vár-

múzeum” megjelölésű 944 m
2
 területű ingatlan használati jogának megszer-

zéséről. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy Simontornyai Vár muzeális intéz-

mény (mint a megyei múzeum tagintézménye) fenntartásba adásáról szóló 

megállapodás-tervezet és mellékletei a megyei múzeumok, könyvtárak és 

közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012.(VIII.23.) 

Kormányhatározat 1.10. pontjában foglaltaknak megfelelően készültek, 

ezért elfogadja a megállapodás feltételeit, azt az önkormányzatra vonatko-

zóan kötelező érvényűnek tekintve.  

 

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

alapján ellátó, és az önkormányzat nevében az államháztartásról szóló tör-

vény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 52. § (6) 

bekezdése szerint kötelezettségvállalásra jogosult polgármesterét – az elő-

terjesztés mellékletét képező –„Megállapodás fenntartói jog, illetve kötele-

zettség átadás-átvételéről” szerződés megkötésére.  
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A képviselő-testület felhatalmazást ad polgármesterének a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az átvett, illetve a 

használt vagyon tekintetében történő megállapodást előkészítő tárgyalások-

ra.  

 

A képviselő-testület a Simontornyai Vár muzeális intézmény fenntartói jo-

gának illetve kötelezettségeinek átadás-átvételéről szóló megállapodás reali-

zálása, átadás-átvétellel összefüggő célok végrehajtására, illetve a lebonyolí-

tással kapcsolatos döntések előkészítésére az önkormányzat képviseletét el-

látó polgármesterét jelöli ki kapcsolattartónak. 

 

Határidő: a megállapodás megkötésére szükség szerint, és a megállapodás, 

valamint a vonatkozó jogszabályok által megállapított határidők 

megtartásával, 

az alapító okirat kincstárhoz történő benyújtására soron kívül 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

II.) napirendi pont 

 

Muzeális intézmény alapító okiratának kiadása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

173/2012.(XII.27.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztar-

tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (1) bekez-

dés b) pontja alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) 

bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Kultv.) 48. § (3) bekezdése és 37/A. § (7) bekez-

dés a) pontja szerinti közérdekű muzeális kiállítóhely besorolással kiadja a 

Simontornyai Vár muzeális intézmény alapító okiratát. 

A költségvetési szerv neve, székhelye: Simontornyai Vár 7081 Simontor-

nya, Vártér 10.  
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A költségvetési szerv tagintézménnyel nem rendelkezik, feladatellátást szol-

gáló ingatlana a Magyar Állam tulajdonában lévő, az ingatlan-

nyilvántartásban a Simontornya belterületi 1447 helyrajzi szám alatt bejegy-

zett, Simontornya, Vártér 10. szám alatti 944 m
2
 területű ingatlan, az ön-

kormányzat, illetőleg költségvetési szerve használati jogának megállapításá-

val.  

A költségvetési szerv közfeladatát a képviselő-testület a Kultv. 37/A. § (2) 

és (4) bekezdése, 42. § (1)-(2) bekezdése, valamint 48. § (3) és (5) bekezdé-

se alapján határozza meg, tevékenységi körének meghatározásával össz-

hangban. 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat sze-

rinti besorolása: 

- 910203 múzeumi kiállítási tevékenység, 

- 910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolatai tevékenység,  

- 910301 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése. 

-  

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 900200 

múzeumi tevékenység. 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

A költségvetési szerv illetékessége, működési köre Simontornya Város Ön-

kormányzata közigazgatási területére terjed ki. 

Az alapítói jog gyakorlója, illetve a fenntartó szerv Simontornya Város Ön-

kormányzata. 

A költségvetési szerv irányító szerve Simontornya Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete. 

A költségvetési szerv jogelőd szerve a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, ko-

rábbi fenntartója a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ. 

 

A költségvetési szerv vezetőjét Simontornya Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bízza - kultúráért felelős miniszter előzetes véleményé-

nek kikérésével - meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelő-

dési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogvi-

szonyával összefüggő egye kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Kjt. Vhr.) alapján, a Kultv. 50. § (2) be-

kezdés d) pontja által biztosított hatáskörét gyakorolva. 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozóan a Kjt, 

a Kjt. Vhr. illetőleg a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelke-

zései az irányadóak. 
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A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő 

költségvetési szerv, pénzügyi, gazdálkodási feladatait önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervként a Simontornyai Polgármesteri Hivatal 

látja el. 

A muzeális intézmény szakmai besorolása muzeális kiállítóhely.  

A muzeális intézmény, mint költségvetési szerv feladatának ellátása érdeké-

ben rendeltetésének megfelelően használja az önkormányzat által számára 

biztosított ingó és ingatlan vagyont, gyakorolja a használati jogot az átadott 

vagyontárgyak vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület megbízza polgármesterét a határozatnak megfelelő tar-

talmú alapító okirat kiadására, a jegyző ellenjegyzésével. 

 

Határidő: soron kívül 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester, valamint  

              az ellenjegyzés gyakorlásáért Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

III.) napirendi pont 

 

Intézményvezetői megbízás a Simontornyai Vár muzeális intézmény vezetői 

teendőinek ellátására. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

174/2012.(XII.27.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális in-

tézményekről, a nyilvános könyvtárai ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 50. § (2) bekezdés d) pont-

ja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a további-

akban: Áht.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – és a helyi önkormányzat-

okról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekez-

dés b) pontja alapján át nem ruházható – hatáskörében, az Ötv. 15. § (1) be-

kezdése szerint minősített többséggel meghozott határozatával 2013. január 

1-jétől – határozott időre – 2013. június 31. napjáig Máté Imréné 
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- születési neve: Márton Klára születési helye és ideje: Balassagyarmat, 

1966.05.20., anyja születési neve: Páviács Erzsébet, lakcíme: 7081 Si-

montornya, Siópart utca 2.,  adóazonosító jele: 8362981997  

- a megbízás időpontjában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkáltató 

által határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatással 

kinevezett, a közalkalmazotti G fizetési osztály 9 fizetési fokozatába so-

rolt, múzeumpedagógus 

közalkalmazottat bízza meg a Simontornyai Vár – közérdekű muzeális kiál-

lítóhely besorolású – muzeális intézmény intézményvezetői teendőinek ellá-

tásával. Az intézményvezetői megbízás magasabb vezető megbízásnak mi-

nősül. (A Simontornyai Vár muzeális intézmény a fenntartói jog átvételét 

megelőzően a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti egységeként mű-

ködött, annak jogutód költségvetési szerve.) 

 

A muzeális intézmény vezetője ellátja az Áht. 10. § (1) bekezdése szerint a 

Kultv. 37/A. § (2), (4)-(5) bekezdése, a Kultv. 42.§ (1)-(2) és (4) bekezdése, 

valamint a Kultv. 48. § (3)-(5) bekezdése szerinti feladatait, felelős a Simon-

tornyai Vár muzeális intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti Szabályza-

tában és belső szabályzataiban foglaltak megfelelő ellátásáért, valamint a 

költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésé-

ért. 

Az intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás a közalkalmazott beso-

rolása szerinti garantált illetményét, besorolását. 

A közalkalmazott intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízásával egy-

idejűleg a képviselő-testület az intézményvezetői (magasabb vezetői) pótlé-

kot - közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a to-

vábbiakban: Kjt.) 69. §- a szerinti, Magyarország 2012. évi központi költ-

ségvetéséről szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b) pont-

jával megállapított 20.000 Ft pótlékalap alapján – a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-

zottak jogviszonyának egyes kérdéseinek rendezésére kiadott 

150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 19. §-a, illetőleg 3. melléklete 3.1.22. 

pontja alapján a pótlékalap 150 %-a mértékében 30.000 Ft összegben álla-

pítja meg. 

A közalkalmazott munkavégzésének helye 7081 Simontornya, Vártér 10.  

A közalkalmazott foglalkoztatása teljes, heti 40 órában történik. 

A közalkalmazott besorolása fizetési osztálya, fizetési fokozata a jogsza-

bályban előírt végzettségének, szakképzettségének, szakképesítésének meg-

felelően változatlan.  

A közalkalmazott FEOR száma 1210 – költségvetési szerv vezetője. 

A közalkalmazott felett az alapvető munkáltatói jogokat Simontornya Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Simon-

tornya Város Polgármestere gyakorolja. 
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A képviselő-testület megbízza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 

alapján ellátó és az intézményvezető felett az Ötv. 35. § (2) bekezdés e) 

pontja alapján az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármesterét a köz-

alkalmazott számára a foglalkoztatási okirat (kinevezés módosítása) a maga-

sabb vezetői megbízást adó határozatnak megfelelő tartalmú kiadására. 

 

Határidő: soron kívül 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

IV.) napirendi pont 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Módosítani kell az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatát is, mivel hatályba lép január 1-jétől az új önkormányzati törvény, a módosítást 

januárban vagy februárban fogja a képviselő-testület elé terjeszteni. Viszont azzal, hogy az 

iskola fenntartását átvette az állam, itt maradt a napközis konyha és az óvodai közétkeztetés, 

ezek pedig nem szerepeltek az SZMSZ módosításának tárgyalásakor a felsorolt feladatok kö-

zött. Amíg nem kerül be a feladatok közé, nem kérhetnek rá normatív támogatást. Javasolta 

felvenni a feladatok sorába az óvodai intézményi közétkeztetést, az iskolai közétkeztetést, 

valamint az előző napirendi pontnál hozott döntés alapján a múzeumi kiállítási tevékenységet, 

a múzeumi közgyűjtemény tevékenységet, valamint a múzeumi közművelődési közönség-

kapcsolat tevékenységet, mint szakfeladatokat. 

Ezekkel a szakfeladatokkal kellene módosítani az SZMSZ 5-ös mellékletét azért, hogy január 

elsejével hatályba léphessen. Ez alapján el kell készíteni a múzeum az alapító okiratát, az át-

adás-átvételről szóló megállapodást. 

A többi – Ötv-ből eredő – módosítást a későbbiekben fogja tárgyalni a képviselő-testület. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Szabó Attila képviselő által javasolt borozó működtetését szerepeltetni kell az 

SZMSZ-ben, vagy a bérbeadást anélkül is intézheti az önkormányzat? 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A napközis konyha üzemeltetésével kapcsolatban benne 

felmerült még a pedagógusok és az ott dolgozók étkeztetésének kérdése is. Ezzel is foglal-

kozni kell majd a későbbiekben. 
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Válaszok: 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A borozót nem kell beletenni az SZMSZ-be. A testületnek 

majd el kell döntenie önállóan működő, vagy részben önállóan működő intézmény legyen, 

illetve elképzelhető, hogy a polgármesteri hivatal működteti, de nem önállóan gazdálkodó 

intézményként, abban az esetben pedig egy szabályzatot kell készíteni arra vonatkozóan, hogy 

a vezetőnek mi lesz a jogköre.  

Ez egy olyan, új terület, amivel eddig még nem foglalkoztak. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

29/2012.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

 

 

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

mányzati rendelet módosításáról 

 

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

szére 2013. január 2-án elküldésre került.) 

 

 

V.) napirendi pont 

 

Önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalma. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A 2012. évi CLXVII. törvény kimondja, hogy a XX. szá-

zadi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezéseket megtiltja, az önkormányzatnál közte-

rület és közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi 

politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan 

kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre 

közvetlenül utal.  

Ha az önkormányzatnak kétsége merül fel azzal kapcsolatban, hogy a közterület neve megfe-

lelő-e, kérheti a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. 

Simontornyán ilyen intézmény-, illetve közterület név nincs, csak az utcák névjegyzékében 

szerepel, tehát csak ezekkel kell foglalkoznia a képviselő-testületnek. (Felsorolta a város utcá-

inak neveit.)  
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Véleménye szerint záros határidőn belül meg kellene kérdezni az érintett utcák lakóinak a 

véleményét, értesíteni őket, hogy javaslatot tehetnek az utcájuk nevére. 

A képviselő-testületnek most az kell megnéznie, megítélésük szerint van-e Simontornyán 

ilyen utcanév. Polgármester asszonnyal előzetesen már beszéltek erről, szerintük a Sándor 

József, a Felszabadulás és a Vöröshadsereg utcák neve jöhet szóba. 

A testület következő ülésére előterjesztést fog készíteni javaslatokkal az utcanevekre, vagy, 

amennyiben a testület úgy dönt, kikérik a lakók véleményét. 

 

 

Torma József képviselő megérkezett, Szabó Attila képviselő eltávozott. 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

 

Csősz László: Ez a kérdés olyan horderejű, hogy érdemes lenne minden ház lakójának kikér-

ni a véleményét. Egy értelmesebb közmunkás vagy a hivatal egyik dolgozója végigjárhatná az 

érintett utcák lakóit, és összegyűjthetné a javaslatokat. Esetleg szórólapot kellene szerkeszte-

ni, és minden postaládába bedobni. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A szórólappal ért egyet, mely tartalmazza az értesítést a 

törvénymódosításról, valamint azt, hogy mindez mivel jár, és javaslatkérést az utca nevére. 

 

Zsolnai István: Az utca nevét és a házszámot csak annál cseréltesse ki a hivatal, akinél most 

is kint van, mert nagyon sok házra nincs kitéve. 

 

Torma József: Nem lehet népszavazást kiírni ebben az ügyben? A költségeket ki állja? Kell 

ezzel a kérdéssel foglalkoznia a képviselő-testületnek? 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Tudatni kell a lakókkal, hogy ez az egész rájuk nézve nem 

jár költségekkel, a közösség maga dönthet az utca nevéről. 

Amennyiben nem a törvény szerint járnak el, megbüntetik az önkormányzatot. 

 

Válaszok: 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Ebben a kérdésben nem lehet népszavazást tartani, az nem 

írná felül a törvényt, bármilyen eredményt is hozna. Abban kérhetik ki a lakók véleményét, 

hogy milyen utcanevet szeretnének. 

Ez a törvény nem csak az önkormányzatra vonatkozik, hanem mindenkire, gondol itt a vállal-

kozásokra is.  

 

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

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

175/2012.(XII.27.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget kíván 

tenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Ötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő 14. § (2) 

bekezdés a)-b) pontja rendelkezéseinek, felülvizsgálja a képviselő-testület 

által korábban adott közterületi elnevezéseket. 

A képviselő-testület az Ötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti, a közterü-

letek elnevezésével kapcsolatos hatáskörének gyakorlása során meg kívánja 

ismerni az érintett közterületek (Sándor József utca, Felszabadulás utca és a 

Vöröshadsereg utca véleményét, javaslatot kérve a közterületek nevének 

megállapításához. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Simontornya Város Jegyzőjét, hogy tájé-

koztassa az érintett utcák lakóit a közterület elnevezése megváltoztatásának 

okáról, szükségességéről, valamint kérje ki a lakók javaslatát a közterületek 

elnevezésére vonatkozóan. 

 

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

következő ülésén a közterületek elnevezésére vonatkozó előterjesz-

tés tárgyalható legyen 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

VI.) napirendi pont 

 

Várkörnyék rehabilitációjához kapcsolódó Mátyás kir. és Beszédes F. utcák 

burkolatának felújításával kapcsolatos önkormányzati támogatás. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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176/2012.(XII.27.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján 

az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogkör gyakorlójaként 

– a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése 

által megállapított hatáskörében a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Si-

montornyai Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaságnak 10,5 mil-

lió Ft összegű támogatást nyújt, a Simontornya, Mátyás király és Beszédes 

Ferenc utcák burkolatának felújítási munkáinak finanszírozása céljára. 

 

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú kft. a támogatást csak a határozat-

ban megjelölt célra használhatja fel. 

 

A képviselő-testület felkéri az önkormányzat nevében az államháztartásról 

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

52. § (6) bekezdése alapján kötelezettségvállalásra jogosult polgármesterét 

az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a támogatás soron kívül tör-

ténő utalására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester a támogatás folyósításáért 

              Pásztor Krisztián ügyvezető igazgató a támogatás felhasználásáért 

 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 15
15

 órakor bezár-

ta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                         Bárdos László 

                      polgármester                                                           címzetes főjegyző 
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