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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án, 14
00

 

órakor tartott üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester  

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Csősz László, Körtés István, Szabó Attila, 

Torma József (IX/1. np-tól), Zsolnai István képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: Aszmann Géza aljegyző 

Császár Csilla közgazdasági osztályvezető 

 Mikoly Tibor a Simontornyai Rendőrőrs parancsnoka (III. np.) 

Vácziné Horváth Anikó könyvtárvezető (III. np.) 

 Máté Imréné vármúzeum vezetője (III. np.) 

 Petrovics Péter Györgyné „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

(III. np.) 

 Sohár Anikó élelmezésvezető (III. np.) 

 Csóka Anita vezető óvónő (III. np.) 

 Pásztor Krisztián a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője (III. np.) 

Tóthné Unghy Ilona az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja 

Nagy Károly műszaki ügyintéző 

 

Lakosság részéről: 3 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 határozatké-

pességet, majd az ülést megnyitotta. Javasolta IX. napirend 8. pontjaként napirendre tűzni a 

Simontornyai Vár TÁMOP pályázatának átvételét. 

 

A képviselő-testület Csőszné Kacz Edit polgármester módosító javaslatát 6 igen szavazattal 

elfogadta. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a napirendet a következők szerint állapította meg: 

 

 

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.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek. [Áht. 29. § (3)] 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

III.) Rendeletalkotás Simontornya város 2013. évi költségvetéséről. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

IV.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

V.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009.(III.27.) önkormányzati rende-

let módosítása. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

VI.) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 

7/2001.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

VII.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő bérelhető földterületek haszonbér mértéké-

nek megállapítására. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VIII.) Tájékoztató a három kiemelt beruházás helyzetéről. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

IX.) E G Y E B E K  

 

1.) Vak Bottyán Óvoda igazgatói beosztásának ellátására pályázat kiírása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

2.) Simontornyai Vár muzeális intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére 

pályázat kiírása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

3.) Köznevelési Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

4.) Kisszékely Község Önkormányzata megállapodási javaslata fennálló tartozásával 

kapcsolatban. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

5.) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

6.) Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt (azonosító 

szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) állami hatáskörben történő megvalósításáról 

tájékoztató. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

7.) Szennyvízprojekt keretében érintett állami ingatlanok kártalanítási összegének 

csökkentése. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

8.) A Simontornyai Vár TÁMOP pályázatának átvétele 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

I.) napirendi pont 

 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, 

intézkedésekről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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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, dönté-

sekről. 
 

Előadó: Mikoly Tibor őrsparancsnok 

 

Mikoly Tibor őrsparancsnok: Az előző ülés óta eltelt időszak alatt 20 esetben rendeltek el 

nyomozást, ebből 15 esetben a szőlőhegyet érintő betöréssorozat miatt. A présházbetörések 

ügyében az elkövetőt már kézre is kerítették, az illető szakályi lakos, aki beismerte bűnössé-

gét. 

A fennmaradó 5 eset: szabálysértési értékre elkövetett lopás, állatkínzás, kisebb értékre elkö-

vetett lopás, jogtalan behatolással elkövetett lopás, nagyobb értékre elkövetett betöréses lopás. 

Felhívta a szőlőtulajdonosok figyelmét, hogy ne hagyjanak kint értékes tárgyakat. 

Folyamatosan, időről-időre visszatérő cselekmény a présházak feltörése, és a szőlőtulajdono-

sok még mindig nem ismerik fel, hogy ők is az áldozatává válhatnak. A megoldást az jelente-

né, ha betörésjelző készülékeket telepítenének az épületekbe, így viszonylag kis ráfordítással 

4-5 présházat be lehetne biztosítani. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: A polgármesteri tájékoztatóban szerepel, hogy a MEZŐFÖLDVÍZ KFT. meg-

kereste a hivatalt a közmű-üzemeltetői csatlakozás miatt. Milyen közműről van szó? 

A buszpályaudvarra történő behajtás ügyében történt valami? Igaz, hogy ottani ingatlan tulaj-

donosa is bekerült a megbüntetettek körébe? Az illetőnek a buszpályaudvar mellett van az 

üzlete, ezért véleménye szerint kissé túllőttek a célon, amikor ismét megbüntették, mert behaj-

tott a tulajdonát képező ingatlanához. Egyébként az üzletére működési engedéllyel is rendel-

kezik. 

Simontornya bekerült a szabad vállalkozási körzetbe. Utána kell nézni, mit is jelent ez ponto-

san, hiszen komoly munkahely-teremtési lehetőséget jelent majd a városban. A polgármesteri 

hivatalban ezzel foglalkoznia kellene valakinek. Jó lenne, ha elébe mennének az események-

nek, kiértesítenék a vállalkozókat. Maximálisan meg kell lovagolni ezt a lehetőséget, és össze 

kell fogni a vállalkozókkal. 
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Bárdos László címzetes főjegyző: A buszpályaudvarra történő behajtással kapcsolatos ké-

relmet áttették a járási hivatalhoz, akik kijöttek, kivizsgálták az ügyet, jegyzőkönyvezték a 

problémát, majd visszaküldték azzal, hogy nem az ő hatáskörük. 

Ezek után a közlekedés felügyelethez került elküldésre, mivel a felügyelet a rendőrséggel kö-

zösen határozhatja meg milyen tábla helyezhető ki. A polgármesteri hivatalnak annyi a fele-

lőssége ebben, hogy az említett szervek döntését végrehajtja. 

A vállalkozás megkapta a működési engedélyt, de annak nem feltétele, hogy a behajtás lehe-

tőségét vizsgálja a hivatal. A vállalkozó annak idején vállalta a parkoló kiépítését, valamint 

azt is, hogy elkészíti a forgalmi biztonsági tervet, ami azóta sem történt meg. Eddig szokásjog 

alapján közlekedtek, de az új jogszabály megjelenése óta szigorítások történtek. Természete-

sen meg kell oldani ezt a problémát, mert ilyen helyzet nem állhat elő, hogy valaki a saját 

üzletét nem tudja megközelíteni. Most csak azt tudja mondani, folyamatban van az ügy, és 

reméli a jövő hónapra meg is oldódik. Valószínűleg az lesz a megoldás, hogy célforgalom 

céljából megengedik a behajtást, de egy kis türelmet kér még. 

 

Válaszok: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ivóvízellátással, 

szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatokat lát el. 

Szabad vállalkozási terület: Tamási és Simontornya olyan megítélés alá esett, hogy akik ott 

beruházni szeretnének, különböző kedvezményeket kapnak. Reméli, hogy többen is élnek 

majd a lehetőséggel, és munkahelyet teremtenek Simontornyán. A pályázatíróval utána fog 

nézetni, és ha már minden tisztázódik, látják, milyen lehetőségek vannak, össze fogja hívni a 

vállalkozókat. 

 

Mikoly Tibor őrsparancsnok: A Csősz László képviselő úr által említett személlyel már 

megbeszélték ezeket a dolgokat. Nem tehetik meg, hogy az egyik személyt megbírságolják, a 

másikat nem, a jelzőtábla mindenkire vonatkozik. A rendőr nem veheti figyelembe, hogy saj-

nálatos módon azon a területen van az ingatlan. Nagyon kellemetlen számukra az ilyen jellegű 

intézkedés, mert nincs mérlegelési jogkörük. Mint azt már az előző testületi ülésen is elmond-

ta, nem egy esetben a saját hozzátartozójukat is meg kellett büntetniük, mivel nem tehetnek 

kivételt, jogsértés esetén közigazgatási bírságot kell kiszabniuk. Szeptember 1-ig a behajtani 

tilos tábla megszegőivel szemben figyelmeztetést, bírságot, illetve feljelentést alkalmazhattak, 

de addig csak a figyelmeztetéssel éltek. Szeptembertől azonban kivette a rendszer ezt a lehe-

tőséget a kezükből, és kategorikusan meghatározza a jogsértéseket illetően a teendőket. 

Amennyiben nem annak megfelelően cselekednek, bűncselekményt követnek el. Megérti 

Csősz László képviselő okfejtését, de nem mérlegelhetnek. Számukra sem kellemes ez az 

egész, hiszen egy kis településről van szó, ahol mindenki ismer mindenkit, de nem tudnak mit 

tenni.  

A probléma súlyát átérezve, megkereste jegyző urat egy kiegészítő tábla elhelyezésével kap-

csolatban, hogy az ott lakó is be tudjon menni, azonban ez ügyben ő is tehetett volna lépése-

ket a megoldás érdekében.  

 

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

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

27/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés 

óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájé-

koztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntések-

ről szóló tájékoztató, továbbá a 

 

        140/2012.(XI.26.) számú   

        161/2012.(XII.17.) számú   

        171/2012.(XII.17.) számú  

            1/2013.(I.21.) számú 

            2/2013.(I.21.) számú 

            9/2013.(I.28.) számú 

          10/2013.(I.28.) számú 

          11/2013.(I.28.) számú 

          12/2013.(I.28.) számú 

          13/2013.(I.28.) számú 

          15/2013.(I.28.) számú 

          16/2013.(I.28.) számú 

          17/2013.(I.28.) számú 

          18/2013.(I.28.) számú 

          19/2013.(I.28.) számú 

          20/2013.(I.28.) számú 

          21/2013.(I.28.) számú 

          22/2013.(I.28.) számú 

                                       és a       23//2013.(I.28.) számú 

 

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomá-

sul vette, és elfogadja.  

 

 

II.) napirendi pont 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek. [Áht. 29. § 

(3)] 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

28/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztar-

tásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése által előírt kötele-

zettségének eleget téve állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adóssá-

got keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegét.  

A képviselő-testület az önkormányzat számításba vehető saját bevételeinek 

körét Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 

(a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja által a Kor-

mánynak adott felhatalmazás alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez 

történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kor-

mányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a mellék-

letben foglaltak szerint határozza meg. 

A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkező ügyleteit és azok 

értékét a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdésének megfelelő bontásban a mellék-

letben foglaltak szerint határozza meg. 

 

Határidő: 2013. február 25. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

III.) napirendi pont          

 

Rendeletalkotás Simontornya város 2013. évi költségvetéséről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta a költségvetési rendelet-tervezetet, és a következőket javasolta: a műkö-

dési hitel felvételét mindenképpen szükségesnek látják, támogatták. A teljes létszámstop ke-

rüljön be a költségvetésbe, ez minden területet, szervezeti egységet, szakfeladatot érint. 

Ezekkel együtt elfogadásra javasolta a bizottság a költségvetést. 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság javasolta a 

költségvetés-tervezet elfogadását.  
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Javasolták, hogy a szöveges részbe kerüljön be a következő: „a hiány elsősorban abból adó-

dik, hogy az iskola működéséhez az önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetnie”. Úgy gon-

dolta a bizottság, ezt mindenképpen ki kell domborítani, mivel durván 36 millió Ft-ot jelent, 

és az önkormányzat működését alapjaiban problémássá teszi. 

A szöveges részben szerepel, hogy az óvoda és a gyermekétkeztetés esetében az állami nor-

matíva elvileg elég a felmerülő költségek fedezésére. Ez a megfogalmazás nem jó, ezért a 

bizottság kérte a kijavítását, mivel nem elég még a bérekre és a járulékokra sem. Ezt is ki kell 

hangsúlyozni a szöveges részben. 

 

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

gyalta, és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt: A novemberi ülésen döntött a helyi adók emeléséről a képviselő-testület. 

Akkor mindegyik bizottsági ülésen megfogalmazódott, a kormány továbbra is azt a törekvést 

támogatja, hogy az önkormányzatok a helyi adók növeléséből, azok beszedéséből egészítsék 

ki a bevételüket. Akkor a hivatal részéről volt egy elképzelés, milyen módon növeljék a bevé-

teleket. Tényként merült fel, hogy a helyi adók területén belül lehetne mozogni. Az építmény-

adóval kapcsolatban alkotott a képviselő-testület egy rendeletet, az adó mértékét 200 Ft/m
2
-

ben állapította meg, amit mindenki támogatott. Néhány képviselő kezdeményezésére később 

csökkentették az adó mértékét 100 Ft-ra, melynek eredményeként 5-6 millió Ft bevétel kiesés 

jelentkezik a költségvetésben. Több, mint 20 millió Ft-os hiány volt az idei költségvetésben, 

amit úgy próbáltak meg kipótolni, hogy bizonyos önkormányzati ingatlanokat kijelöltek érté-

kesítésre. Félő azonban, nem fogják tudni eladni azokat, ebben az esetben pedig az év harma-

dik negyedében, a költségvetésben olyan hiány jelentkezik majd, hogy az már veszélyeztetheti 

az önkormányzati intézmények működtetését. Más kiút nem lesz, mint ismételten élni a hitel-

felvétel lehetőségével. A képviselő-testület idén nem fogadhat el negatív költségvetést, hitelt 

pedig csak a kormány előzetes engedélyével vehet igénybe.  

Az elmúlt egy-két év alatt voltak kezdeményezések a pénzügyi és az ügyrendi bizottság részé-

ről a bevételek növelésére, kiadások csökkentésére, ezek valahol elakadtak. Ezért félelmei 

vannak az idei költségvetéssel kapcsolatban. Nagyon sok simontornyai lakos van közvetett 

vagy közvetlen kapcsolatban önkormányzati intézménnyel, ezért őket is érinti a költségvetés 

alakulása. Sajnos a kormány – hiába van feladatfinanszírozás – továbbra sem támogatja az 

intézmények működtetését. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A mai napon érkezett meg a hivatalba a Magyar Önkor-

mányzatok Szövetsége elnökének, dr. Gémesi György úrnak a levele, melyben szerepel, hogy 

még mindig nem kaptak egyértelmű iránymutatást azoknak az önkormányzatoknak a vezetői, 

melyek esetében a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrás nem biztosítható. A MÖSZ 

a költségvetéssel kapcsolatban beérkezett észrevételekből összegzett véleményt juttatott el a 

Belügyminisztériumba annak érdekében, hogy a döntéshozók mielőbbi érdemi segítséget tud-

janak nyújtani az érintett településeknek.  
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A MÖSZ arra kéri ezeket a települési önkormányzatokat, hogy a törvényességi felügyeletet 

ellátó kormányhivataltól, és az önkormányzati államtitkár úrtól kérjenek írásos állásfoglalást 

abból a célból, hogy költségvetésüket a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudják elkészí-

teni. 

Kérte a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a MÖSZ felhívásának eleget tehessen. 

Javasolta, fogadja el a képviselő-testület a költségvetés-tervezetet úgy, hogy szerepel benne a 

60 millió Ft-os működési hitel, amit nem fognak felhasználni, csak végső esetben. 

 

Zsolnai István: Az építményadó mértékének csökkentésével ő sem értett egyet, 5-6 millió Ft-

ot dobtak ki ez által az ablakon. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A pénzügyi bizottság arra alapozza a hitellel kapcsolatos 

javaslatát, hogy amennyiben minden bevétel befolyna, akkor is gondot jelentene egy-két hó-

napban a kifizetés. Ez a hitel, egy éven belüli likvid hitel felvételének a lehetőségét jelenti 

beállítva a költségvetésbe. Ezzel szeretnék alátámasztani kérelmüket abban az esetben, ha a 

kormány elkülönítene valamennyi pénzt azon önkormányzatok számára, akik nem tudják nul-

lára kihozni a költségvetésüket. Messze nem ért egyet a létszámstoppal, viszont ezzel is indo-

kolni tud a testület, hogy egyelőre nem engedi a létszámot fejleszteni abban az esetben sem, 

ha lenne rá pénz, mivel működési hitel felvételére kényszerült az önkormányzat. 

Visszatérve a Magyar Önkormányzatok Szövetségének levelére, javasolta Simontornya is 

jelezze, hogy ugyan elfogadták a költségvetést, és ki tudták hozni nullára, azonban olyan be-

vételek szerepelnek benne, melyek vagy bejönnek, vagy nem. Az eddigi tapasztalatok alapján 

nem valószínű, hogy valamennyi be fog jönni. 

A hitellel kapcsolatban még annyit mondana, ha szükség lesz rá, természetesen a testület elé 

fogják hozni döntésre. Ez most nem egy olyan felhatalmazás, hogy a polgármester bármikor 

felveheti a 60 millió Ft működési hitelt, ahhoz szükség lesz a képviselő-testület jóváhagyás-

ára. 

 

Körtés István: Folyamatban van a három nagy beruházás, ezért menetközben, év közben 

adódhat olyan pénzügyi zavar, amikor szükség lehet a hitelfelvételre, hogy ne legyen fizetés-

képtelen az önkormányzat. 

A pénzügyi bizottság korábban is minden költségvetésnél próbált megfogni minden fillért a 

mínuszok csökkentésének érdekében. Most viszont egy olyan furcsa helyzet állt elő, hogy a 

költségvetést nullára kell kihozni, áprilisban-májusban újra kell tárgyalni. Akkor viszont már 

látni fogják, mire lesz lehetőség, mi az, amin esetleg változtatni kell, hol, milyen területen 

tudnak belenyúlni a költségvetésbe azért, hogy nullára ki tudják hozni.  

A költségvetés-tervezetben valós számok szerepelnek, ellenőrizheti bárki, pillanatnyilag meg-

állja a helyét.  

Nem tudja a kormányzatnak mi az elképzelése, hogy akarja az önkormányzatokat olyan hely-

zetbe hozni, hogy ne legyenek veszteségesek, ne kerüljön sor felszámolásra. 
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Csősz László: Az alpolgármester úr azt mondta, az építményadóból 5-6 millió Ft-tal keve-

sebb bevételt terveznek az idén a rendelet módosítása miatt. A táblázatból kitűnik: 5,5 millió 

Ft bevételt terveztek az építményadóból, amiben már szerepelnek a szőlőhegyen lévő építmé-

nyek, melyek után az eddigi éves adóbevétel 1,5-2 millió Ft volt, tehát nem lehet 5-6 millió 

Ft-tal kevesebb a bevétel. 

A vállalkozások esetében „mélyrepülés” van sajnos. Bárcsak 300 Ft-ot vethetnének ki esetük-

ben, és ők ki tudnák fizetni, az lenne jó mindenkinek. 

Másik oldalról közelítené meg ezt a kérdést, mégpedig úgy, hogy is növelték a bevételi oldalt 

3-3,5 millió Ft-tal. Nagyon sok vállalkozás kötélen táncol, nulla körüli, vagy mínuszos ered-

ménye van, az ő terheiket tovább növelni nem lehet. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát 

a működési hitel betervezésére, létszámstopra, valamint az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát a szöveges rész kiegészítésére vonatkozóan 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

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

zattal – a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

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

szére 2013. március 1-jén postázásra került.) 

 

 

IV.) napirendi pont          

 

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányza-

ti rendelet megalkotása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyal-

ta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 
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Bárdos László címzetes főjegyző: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alap-

ján az önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia a készpénzben történő kifizetések 

eseteit. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István: Ez a pénzkezelési szabályzatba is beépül? 

A számlázás esetében sok minden változott, és ezeket nagyon szigorúan veszi a NAV. 

Az átutalás postaköltsége milliós nagyságrendű, ezért el kellene érni, hogy mindenki, aki 

rendszeres támogatást kap az önkormányzattól, rendelkezzen bankszámlával. Abban az eset-

ben ugyanis csoportos átutalással meg lehetne oldani a kifizetéseket, ami jóval olcsóbb lenne, 

mert nem jelentkezne a postaköltség. 

 

Több 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 

 

6/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

 

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

szére 2013. március 1-jén postázásra került.) 

 

 

 

V.) napirendi pont 

 

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009.(III.27.) önkormány-

zati rendelet módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyal-

ta, és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 

 

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

gyalta, és javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009.(III.27.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 

 

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

szére 2013. március 1-jén postázásra került.) 

 

 

 

VI.) napirendi pont 

 

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgálta-

tásokról szóló 7/2001.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Néhány mondatban összefoglalta az eddig történteket, és 

az előterjesztésben leírtakat. Megjegyezte, reméli ezt a rendeletet a VERTIKÁL ZRT. is elfo-

gadja. 

Egyébként több település is beleesett abba a hibába, hogy megemelte a szolgáltatás díját, ami 

óriási felháborodást keltett. 

 

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

zottság javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

Tudomása szerint a VERTIKÁL ZRT. képviseletében már járják a lakosságot, elkezdték en-

nek az egésznek a szervezését, ezért az a kérése a simontornyai lakosok felé, hogy miután patt 

helyzet alakult ki a VERTIKÁL és az önkormányzat között, ne írják alá még a szerződést. 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyal-

ta a rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. 

 

Kérdések, hozzászólások: 
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Csősz László: A rendelet-tervezet végén a következő szerepel: „Ez a rendelet 2013. március 

1-jén lép hatályba, és 2013. március 2-án hatályát veszti.” Jó ez így? Megállja a törvényesség 

próbáját? 

Felvetődött még a bizottsági ülésen, hogy nem a Közép-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Tár-

sulás fogja össze ezt az egészet? Nem igazán értették, hogy is van ez az egész. 

Belép most majd egy hatósági ár, amit meg fognak állapítani. Ez egységes lesz, és nem tudja, 

hogyan fognak különbséget tenni. 

Jelenleg, az országos szinthez viszonyítva aránylag alacsony a szemétszállítási díj Simontor-

nyán, ám lehet, oda jutnak - hiába beszélnek országos csökkentésről -, hogy a városban ezt 

meg fogja előzni egy 70-80 %-os emelés, amivel szemben abszolút tehetetlenek lesznek. 

 

Zsolnai István: A VERTIKÁL ZRT. által kért név, lakcím és egyéb adatok igénylésébe ne 

menjenek bele. 

Egy biztos, ha az országos szintet nézik, Simontornyán jóval magasabb lesz az emelés mérté-

ke, mint a többi településen. 

 

Válaszok: 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Valóban van egy társulás, melynek 168 önkormányzat a 

tagja, köztük Simontornya is. Az önkormányzat a konkrét szemétszállítási díj megállapítására 

vonatkozóan a VERTIKÁL ZRT-vel áll levelezésben. A társulás közbeszerzés alapján kijelölt 

6 szolgáltatót, melyek közül Simontornyáé a Sárbogárdi VERTIKÁL ZRT. Ők terjesztik be a 

díjemelési javaslatot, velük állnak kapcsolatban. Ezért nem kereshetik meg a társulási tanácsot 

ebben a kérdésben, hiszen a társulás megszavazta ezt a döntést. 

A félő az, nem tudják, hogyan fogják megállapítani a hulladékszállítási díjat. Van olyan tele-

pülés (Székesfehérvár, Mór), ahol a díj tavaly 3,86 %-kal volt literenként számítva, azt most 4 

%-ra vitték fel. Ezeken a településeken nem lesz felháborodás a díjemelés miatt, mivel nem 

jelent túl magas emelést, és ha azt még 10 %-kal csökkenti az állam, a lakosság elégedett lesz. 

A díj megállapítása hogyan történik, nem tudja, de a miniszteri rendelet csak őszre várható. 

Ebből azt tudja leszűrni, hogy idén a VERTIKÁL ZRT. csak azt teheti meg, hogy míg az 

energia hivatal nem hagyja jóvá a kérelmüket, 4,2 %-kal emelheti az eddigi díjakat, ugyanis a 

törvény ezt írja elő, és azt nem írja felül a miniszteri rendelet, sem a társulási tanács döntése. 

Azok a települések, akik decemberben meghozták a rendeletüket, most kénytelenek hatályon 

kívül helyezni. 

A VERTIKÁL ZRT. megkereste a hivatalt, segítséget kért a szerződéskötésekhez szükséges 

emberek toborzásához. Ez így is volt rendjén. Egyet azonban nem tud, mit írnak be a díj mér-

tékére. Addig ugyanis, amíg a miniszteri rendelet nem jelenik meg a Magyar Közlönyben 

kihirdetve, addig magasabb díjat a VERTIKÁL ZRT. nem állapíthat meg. 

Az új hulladékgazdálkodási törvény igazságosabb lesz, lehetőséget ad rá, hogy kisebb kukát 

használhassanak, ne csak a kukában gyűjthessék a hulladékot, hanem a szolgáltatótól vásárolt 

zsákban is. Azt azonban még nem tudják megoldani, hogy a hulladék súlya, mennyisége után 

fizethessenek, mivel az hatalmas összegű beruházást igényelne. 

A szemétszállítás alakulásáról a várospolitikai fórumon is tájékoztatni fogják a lakosságot, 

reméli, addigra már többet tudnak majd róla. 
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Ez a rendelet, módosító rendelet. Az új, jogszabályalkotásról szóló törvény szerint már magá-

ban a jogszabályban hatályon kívül kell helyezni többek között a módosító átmeneti rendelke-

zést. Ez a módosító rendelet már a hatálybalépését követő napon hatályát veszti, mivel be kell 

építeni az eredeti rendeletbe. Így egységes szerkezetben láthatják a hulladékszállítás díjairól 

szóló rendelkezést. 

 

Több 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 

 

8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

 

a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 

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

 

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

szére 2013. március 1-jén postázásra került.) 

 

 

 

VII.) napirendi pont 

 

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő bérelhető földterületek ha-

szonbér mértékének megállapítására. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 
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29/2013.(II.26.) KT számú határozat 

1.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 

önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 25/2012.(XI.30.) ön-

kormányzati rendelet 30. § (4) bekezdése alapján – az önkor-

mányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági rendeltetésű földek ha-

szonbérleti díját a következők szerint határozza meg: 

 

a.) belterületen lévő, művelés alól kivett területek       4 Ft/m
2
/év 

b.) kerti művelési ágban          4 Ft/m
2
/év 

c.) mezőgazdasági rendeltetésű, szántó művelési  

ágú területek           2.000 Ft/aranykorona/év 

 

A haszonbér összege 5.000 Ft + ÁFA-nál kevesebb éves szinten 

nem lehet. 
 

Egyéni kérelem alapján az első évi haszonbérleti díjat 50 %-kal 

lehet csökkenteni, ha parlagon tartott területet kíván valaki ha-

szonbérbe venni, illetve hasonló mértékben csökkenthető a díj fo-

lyamatosan, ha a haszonbérelt terület géppel nem művelhető. 

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ha-

szonbérleti szerződéseket 2013. november 1-től kösse meg legfel-

jebb 5 éves időtartamra a gazdasági év végéig, október 31. napjá-

ig. 

A haszonbért a bérlő gazdasági évenként, egy összegben, június 

30-ig köteles megfizetni a haszonbérbeadó részére. 

 

3.) A hasznosítatlanul maradt földterületeket meghirdetés útján, je-

lentkezés alapján, jelentkezés sorrendjében kell haszonbérbe adni. 

A meghirdetésről az önkormányzat nevében a polgármester gon-

doskodik. 

 

4.) A használat díjakat a képviselő-testület a haszonbérleti díj mérté-

kével azonos összegben állapítja meg, azokban az esetekben, ahol 

a bérlőnek felróhatóan nem kerül vissza határidőre az önkor-

mányzat birtokában az ingatlan. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VIII.) napirendi pont 

 

Tájékoztató a három kiemelt beruházás helyzetéről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta a három kiemelt beruházásról készült tájékoztatókat, és felkérte a pol-

gármester asszonyt, tárgyaljon Lacza Attila úrral, a művelődési ház igazgatójával, mivel ag-

gódnak, hogy nem teljesül a pályázati elvárás. Sikerült ez ügyben valamit előrelépni? 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Úgy tudja, a kiemelt szennyvízberuházásokat az állam a projektmenedzser 

személyével magához vonja. Mivel fog ez járni, mit jelent? 

Jövő héten már március lesz, és a városközpont-rehabilitációs esetében május 31. a határidő. 

Látszik, hogy mindent megtesz a kivitelező, egyre nagyobb erővel vonulnak ki, és végzik a 

munkát. De tartható ez az időpont? 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A kormány áttekintette ezeket a beruházásokat, és aki 

2015. december 31-ig nem valósítja meg – ez 58 önkormányzat szerintük – ott magához fogja 

vonni. Ezek között Simontornya is szerepel, holott 2014. augusztusára elméletileg minden-

képpen elkészült volna ez a beruházás akkor is, ha csúszik pár hónapot. Jó néhány olyan ön-

kormányzat is köztük van, akik még Simontornyánál is jóval előbbre vannak. 

Konkrétan ez mit jelent, majd pénteken a minisztériumban fogják elmondani polgármester 

asszonynak. 

 

Körtés István: A híd előtt már lerakták a díszburkolatot, és utána hirtelen vége szakad. A 

beruházás nem terjed ki a hídig, hanem előtte 3-4 m-rel befejeződik. Hogyan lehetne ezt áthi-

dalni? Bántja a szépérzékét, csúnya lenne, ha így fejeznék be, valahogyan össze kell kapcsolni 

a két részt. Figyeli ezeket valaki menetközben? Az önkormányzatnak kell ezt megoldania. 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: Ezek a burkolatok ideiglenesek, csak a téli időszakra ké-

szítették el, hogy az emberek tudjanak közlekedni. Még nem tudják, hogy fog kinézni, az sem 

biztos, hogy ott lesz a határ, ahol most van. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Igaza van Körtés István képviselő úrnak, valóban nem 

esztétikus így, de lehet, nem is engedik tovább a burkolat kiépítését, mivel az már a híd terüle-

te. 

 

Válaszok: 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Tárgyalt Lacza Attilával, és a felvetődött problémák ez 

által a mai napon megoldódtak, tehát ilyen vonatkozásban nincs gond. 

A szennyvízberuházás kérdése szerepel a mai ülés napirendi pontjai között. Március 1-jén a 

Belügyminisztériumba kell mennie a kijelölt 58 település polgármesterének. A tárgyalás 

eredményéről hétfőn tájékoztatni fogja a képviselőket, illetve amennyiben valamilyen döntés-

re lesz szükség, rendkívüli testületi ülést hív össze. 

A város-rehabilitáció esetében olyan információi vannak, hogy május 31-ig biztosan befejezik 

a projektet. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

Torma József képviselő megérkezett. 

 

 

IX.) napirendi pont 

 

 

E G Y E B E K 

 
 

IX/1.) napirendi pont 

 

Vak Bottyán Óvoda igazgatói beosztásának ellátására pályázat kiírása. 
 

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: 

 

30/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Simon-

tornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás II. 

fejezet 1) pontjának f) alpontja szerinti – a társulás székhelyönkormányzata 

képviselő-testületének hatáskörében pályázatot ír ki a Simontornyai Közok-

tatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Vak Bottyán Óvoda 

igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére.  
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A képviselő-testület az óvoda igazgatói beosztásának ellátására a nyilvános 

pályázatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továb-

biakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdésében foglaltak alapján írja ki, a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Kjt.) 20/B. § (1)-(4) bekezdése és 20/A. § (3) bekezdése, (5)-(8) bekezdése, 

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kor-

mányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. § (5) bekezdése rendelkezéseinek 

alkalmazásával, megfelelő tartalommal.  

A pályázókat meghallgatja, illetőleg a pályázatokat véleményezi a pályázati 

határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 

alapján a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága. 

A köznevelési intézmény intézményvezetői (óvodavezetői) megbízása a 

Vhr. 5. § (1) bekezdés a) pontja aa) alpontja értelmében magasabb vezetői 

beosztás. Az óvoda igazgatói beosztása a Vhr. 5. § (14) bekezdése alapján öt 

év határozott időtartamra, 2013. július 1-jétől 2018. augusztus 15-ig terjedő 

időszakra szól.  

 

A képviselő-testület az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével 

összefüggő feladatok ellátásával a Vhr. 5. § (3) bekezdése alapján Simon-

tornya Város Jegyzőjét (mint pályáztatót) bízza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 65. §-a alapján ellátó polgármesterét, hogy a pályázati felhívást a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi 

központ, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) internetes oldalán történő 

közzétételével egyidejűleg  

- Simontornya Város Önkormányzata,  

- valamint a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban 

részt vevő önkormányzatok székhelyén,  

- a Vak Bottyán Óvoda feladat-ellátási helyein (székhelyén, tagintézmé-

nyeiben, telephelyein) 

a helyben szokásos módon tegye közzé (álláshirdetés). Az álláshirdetés ese-

tében meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ hon-

lapján történő közzététel időpontját. 

 

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy gondoskodjon a Vhr. 5. § 

(4) bekezdése alapján a pályázati felhívásnak az Oktatási és Kulturális Köz-

lönyben történő közzétételéről.  

A pályázat benyújtásának határideje a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés c) pontja 

alapján a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsőd-

leges közzétételtől számított harminc nap.  
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A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázókat – a pályázat véleménye-

zése érdekében – a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bi-

zottsága hallgatja meg, a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon 

belül. 

 

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy biztosítsa a pályázati eljá-

rás folyamán, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez 

szükséges tájékoztatást megkapják, a köznevelési intézményt megismerhes-

sék.  

Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési 

program, a vezetési programmal kapcsolatosan – az Nkt. alapján vélemé-

nyezésre jogosultak által – kialakított vélemény, és a vélemény kialakításá-

val kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a 

köznevelési intézmény honlapján – annak hiányában a helyben szokásos 

módon – nyilvánosságra kell hozni.  

 

A képviselő-testület megbízza a pályáztatót a Vhr. 5.§ (8) bekezdése alap-

ján, hogy vezetési programot az Országos szakértői névjegyzékben szereplő 

szakértővel véleményeztesse, a Vhr. 5.§ (9) bekezdése által megállapított 

véleményezési határidő megtartásával a köznevelési intézmény szak-

alkalmazotti értekezletével, az óvodaszékkel, az óvoda szülői szervezetével 

(közösségével), a helyi nemzetiségi önkormányzat (a nemzetiség helyi szó-

szólója, egyesülete) a pályázatokat (vezetési programot) ismertesse, a szak-

értői véleményt, véleményeket a megbízási jogkör gyakorlójával ismertesse, 

illetve tájékoztassa a megbízási jogkört gyakorlót, ha a jogosultak nem éltek 

a véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal. 

 

A képviselő-testület a pályázatokat a Vhr. 5.§ (13) bekezdésében foglaltak 

szerint a véleményezési határidő lejárta utáni harmincadik napot követő első 

testületi ülésén bírálja el.  

A képviselő-testület a pályázati eljárást megismétli, ha az intézményvezetői 

feladatok ellátására kiírt pályázata nem vezetett eredményre, nem volt pá-

lyázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást.  

 

Határidő: a határozatban – a vonatkozó jogszabályok alapján –megjelölt ha-

táridők megtartásával 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester és Bárdos László címzetes főjegy-

ző, mint pályáztató 
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IX/2.) napirendi pont 

 

Simontornyai Vár muzeális intézmény intézményvezetői beosztásának be-

töltésére pályázat kiírása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József: Van egy betöltetlen munkakör, a jelenleg megbízással ellátott könyvtárvezetői 

beosztás. Arról volt szó, kitolják a határidőt május végéig, és megvizsgálják a lehetőségét a 

vár és a könyvtár összevonásának. Azt kell mérlegelnie a képviselő-testületnek két külön in-

tézmény, vagy egy intézmény működjön. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Történhet az elkövetkezendő időben olyan változás, hogy 

utána már nem lenne szerencsés az említett intézmények összevonása. 

 

Torma József: Két külön intézményt akarna, vagy egyet, ezt meg kell vizsgálni. Persze min-

den változhat, de a változásokat követni lehet. 

 

Tóthné Unghy Ilona az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A könyvtár pá-

lyázatot nyert, ezért 5 évre kötelezettséget vállalt, ez idő alatt önálló intézményként kell mű-

ködnie, tehát még egy ideig nem jöhet szóba az összevonása más intézménnyel. Egyébként 

maximum 20.000 Ft-ot takaríthatnának meg a két intézmény egybeolvasztásával. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Attól még önálló intézmény marad a könyvtár, ha a vár-

hoz csatolják, vagy fordítva. 

 

Aszmann Géza aljegyző: A könyvtárat önálló intézményként vette át a képviselő-testület, 

bejegyeztetése folyamatban van. Komoly zavart okozna, ha egyik átszervezés követné a má-

sikat. Előtte kell átgondolni ezeket a kérdéseket, nem lehet közben állandóan változtatni. 

A polgármester asszony már célzott rá, hogy elképzelhető, a vár mégis elkerül Simontornyá-

tól, akkor a könyvtár is megy vele?  

A könyvtár és a vár is önálló költségvetési szerv jelenleg, melyeket össze lehet vonni, de az 

átfutási ideje az ilyen átszervezéseknek igen hosszadalmas. 

A vármúzeum esetében most van folyamatban a korábban elnyert pályázat átvétele. Ehhez 

szükséges az intézmény saját adószáma, számlaszáma, s az, hogy be legyen jegyezve. Ez pe-

dig nem megy egyik óráról a másikra, kérni kell a kincstárt vezesse át a változásokat, és ha 

meg vannak a feltételei, el is végzi, csak kissé bonyolultabb dolgok ezek. 
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Torma József: Nem arról szól ez az egész, hogy egy vezetői pótlékot megspórolnak. A kér-

dés az, a pénzügyi-technikai dolgok egyszerűbbek lesznek-e a munkavégzés szempontjából? 

Jelent-e megtakarítást? 

 

Császár Csilla közgazdasági osztályvezető: Nem nő jelentősen a munkavégzés, mivel egyik 

intézmény esetében sincs sok számla. 

 

Csősz László: A könyvtárvezetői munkakörre is ki kell írni a pályázatot, mivel a vezető meg-

bízási szerződése lejár. Arról volt szó, hogy az átszervezéseknél majd megnézik, hogyan le-

hetne összevonni ezt a két intézményt. A könyvtárvezetői pályázati kiírást mielőbb a testület 

elé kell terjeszteni, nehogy kifussanak az időből. 

 

Aszmann Géza aljegyző: A könyvtárvezetői pályázat kiírása megtörtént, még tavaly elkészí-

tette, április 30. a pályázatok benyújtásának a határideje. 

 

Csősz László: Biztosan így van, de nem emlékszik rá. 

 

Torma József: Aszmann Géza aljegyző úr által elmondottakat kritikaként érzékelte, melyek-

nek nyilván van igazságtartalma is. 

Ezt a kérdést már tárgyalták az ügyrendi bizottság ülésén, de akkor még nagyon képlékeny 

volt a vár kérdése, ezért úgy határoztak, egyelőre elhalasztják a könyvtárvezetői pályázat ki-

írását a következő évre. Semmiféle felhatalmazásra nem emlékszik azzal kapcsolatban, hogy 

ezt a pályázatot ki kellett volna írni a tavalyi évben. Arról volt szó, meg kell várni a várral 

kapcsolatos eseményeket, és utána megvizsgálják az egészet, eldöntik, egy intézmény legyen, 

vagy kettő.  

Úgy gondolja nyilvánvalóan eddig is, és a jövőben is a hivatal végez minden olyan tevékeny-

séget, ami az önkormányzat munkájához kapcsolható, de ehhez a tevékenységhez a képviselő-

testületi határozatok az iránymutatók. A szóban forgó tevékenységben egy csomó önálló elem 

volt, ezért úgy gondolja, a kritikát egy kicsit vissza is lehet fordítani. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Decemberben még nem tudták, mi lesz a várral. A képvi-

selő-testület úgy döntött, és az alaptörvényben biztosított lehetőséggel. Mindenki azt szeretné, 

ha a vár megfelelő körülmények között működne, színvonalas programmal várná a látogató-

kat. 

Pénteken olyan információt kaptak, hogy próbálnak egy olyan előterjesztést felterjeszteni az 

Emberi Erőforrások Minisztériumához, hogy biztos anyagi háttérrel működhessen a Simon-

tornyai Vár. A könyvtár az eredeti helyén marad, a várba nem lehet átvinni (akadálymentesí-

tés). 

 

Csősz László: Tavaly október 29-én tárgyalták ezt az előterjesztést, akkor úgy döntöttek, 

hogy április 30-ig meghosszabbítják a könyvtárvezető szerződését, nem írják ki a pályázatot, 

mert megvizsgálják az összevonás lehetőségét. 
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Aszmann Géza aljegyző: Ez igaz, de úgy értelmezte, hogy mielőbb a megbízás lejár, célsze-

rű kiírni a pályázatot. 

 

Csősz László: Erről azonban nem volt képviselő-testületi döntés. 

 

Zsolnai István: Nem követett el ezzel Aszmann Géza aljegyző úr semmi rosszat. Nem ezen 

múlik az intézmények összevonása. Véleménye szerint ebben az esetben a képviselő-

testületnek túl nagy mozgástere nincs sem jogi, sem pénzügyi oldalról. 

 

Torma József: Jelen állásban ne is vitatkozzanak a két intézmény összevonásán, mivel kiírás-

ra került a könyvtárvezetői pályázat, ezért okafogyottá vált az egész vita. Mindenféle megala-

pozottság nélkül volt egy felvetés, amit meg kellett volna vizsgálni. Nem döntött akkor a két 

intézmény összevonásáról a testület, csak a lehetőségét tartotta fenn. Ez az a klasszikus eset, 

amikor „a szekér megelőzte a lovat”. Most már nincs miről beszélni, szavazzák meg, írják ki a 

pályázatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

31/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális in-

tézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés d) pontja és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § 

(1) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörében eljárva az önkormányzat által 

fenntartott Simontornyai Vár – közérdekű muzeális kiállítóhely besorolású – 

muzeális intézmény intézményvezetői beosztására pályázatot ír ki.  

Az intézményvezetői – megbízott vezetői – beosztás a Kjt. 23. § (1) és (2) 

bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjte-

ményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 

egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) 19. §-a, és 3. melléklete alapján magasabb vezető be-

osztás, melyet a megbízott intézményvezető a kinevezés szerinti munkaköre 

mellett lát el. 

Az intézményvezetői megbízás a Kjt. 23. § (3) bekezdése, illetőleg a Vhr. 7. 

§ (1) bekezdése alapján a pályázat elnyerését követően öt évig terjedő hatá-

rozott időre szól. 

Az intézményvezető, mint a Simontornyai Vár Muzeális Intézmény - önál-

lóan működő önkormányzati költségvetési szerv – első számú vezetője: 
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- a vonatkozó hatályos jogszabályok és az önkormányzat éves költségve-

tése keretei között a muzeális intézmény alapító okiratában foglaltak 

szerint tervezi, irányítja, vezeti, szervezi az intézmény egész tevékeny-

ségét, 

- ellátja az intézmény képviseletét, gyakorolja a – Simontornyai Polgár-

mesteri Hivatallal, mint a gazdálkodási tevékenységet végző, kijelölt 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel kötött megálla-

podás alapján – a kötelezettségvállalási (utalványozási) és munkáltatói 

jogokat, 

- kialakítja az intézmény belső szervezeti struktúráját, szabályozza a bel-

ső munka- és hatáskör megosztását,  

- tervezi a következő időszak munkáját, a folyó feladatok végrehajtását 

ellenőrzi, értékeli a folyamatos és befejezett tevékenységeket, 

- gondoskodik az éves költségvetési javaslat elkészítéséről, valamint a 

jóváhagyott költségvetési előirányzatoknak megfelelő gazdálkodásról, 

- megőrzi, nyilvántartja az intézmény kezelésébe adott önkormányzati és 

állami vagyont, 

- beszámolót készít a fenntartó önkormányzat részére az intézmény tevé-

kenységéről, a gazdálkodás eredményéről, a források felhasználásáról 

és a kezelésbe adott vagyon alakulásáról, 

- kapcsolatot tart a fenntartó Önkormányzat Képviselő-testületével, szer-

veivel, valamint a szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel és egyéb 

szervekkel, 

- ellátja a kinevezés szerinti múzeumpedagógusi munkakörhöz kapcsoló-

dó feladatokat. 

 

Az intézményvezetői megbízatás előfeltétele a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése 

alapján, hogy a megbízott vezető a muzeális intézménnyel, mint munkálta-

tóval közalkalmazotti jogviszonyban álljon, vagy a megbízással egyidejűleg 

múzeumpedagógusként közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető legyen. 

Az intézményvezető – magasabb vezetői megbízatásának ellátása mellett – 

közalkalmazottként múzeumpedagógusi munkakört lát el.  

Az intézményvezetői megbízás – illetőleg az ahhoz kapcsolódó állás - a pá-

lyázat elbírálását követően 2013. július 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat elnyerésének feltételei: 

- büntetlen előélet és teljes cselekvőképesség, 

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás 

és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorlási vagy letelepe-

dési engedély, 

- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás, 
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- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 2009 előtt 

szerzett szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség, és 

- a felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek és egyben 

az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 

három éves szakmai gyakorlat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, okiratok, igazolások: 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

- önéletrajz és részletes szakmai önéletrajz, a szakmai életút dokumentált 

bemutatása (közalkalmazotti besoroláshoz), 

- a szakirányú egyetemi, főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazo-

ló okirat fénymásolata, 

- a büntetlen előéletet és a közalkalmazotti jogviszony létesítését kizáró 

foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három 

hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

 

A képviselő-testület megbízza a képviseletét a Magyarország helyi önkor-

mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a alapján ellátó 

polgármesterét a pályázati felhívásnak  

- a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (sze-

mélyügyi központ) internetes oldalán, 

- illetőleg a helyben szokásos módon – hirdetmény útján – 

- az önkormányzat honlapján, 

- és a helyi lapban 

történő közzétételére, a személyügyi központ internetes honlapján történő 

közzététel időpontjának megjelölésével. 

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi 

központ internetes honlapján való elsődleges közléstől számított harminc 

nap.  

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 

megbízási jogkört gyakorló Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága hallgatja meg. 

Az intézményvezetőt (magasabb vezetőt) megbízási jogkört gyakorló képvi-

selő-testület a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt pá-

lyázók közül a pályázati határidő lejártát követő első ülésén – a bizottság vé-

leményét mérlegelve - bízza meg (döntve adott esetben a közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséről, illetve a magasabb vezetői megbízásról). 
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A magasabb vezetői megbízói jogkört gyakorló képviselő-testület a pályáza-

ti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, az eljárást a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításától számított kilencven napon belül megismé-

telve. 

A pályázati eredményről valamennyi pályázó írásban értesül.  

A magasabb vezetői megbízásra – az érintett nyilatkozata alapján – a képvi-

selő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerül sor. 

A magasabb vezetői beosztás betöltéséhez kapcsolódó juttatások (illetmény, 

magasabb vezető pótlék) köre, mértéke a Kjt. illetőleg a Vhr. által szabályo-

zott.  

A pályázat Simontornya Város Polgármesteréhez nyújtható be írásban, sze-

mélyesen átadva, vagy postán megküldve 7081 Simontornya, Szent István 

király utca 1. számra címezve. 

 

A képviselő-testület képviseletét ellátó polgármester biztosítja, hogy a pá-

lyázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást 

megkapják, az intézményt megismerhessék.  

 

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére soron kívül, egyebekben a jog-

szabályi rendelkezéseknek megfelelően 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester a pályázat közzétételéért és a pá-

lyázatok befogadásáért 

              Torma József a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ügyrendi 

Bizottságának elnöke a pályázók meghallgatásáért és a pályázatok 

véleményezéséért 

 

 

IX/3.) napirendi pont 

 

Köznevelési Társulás társulási megállapodásának módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyal-

ta az előterjesztést, és javasolta a megállapodás V. fejezetének 5. pontjánál az ülések számát 

évi „legalább két alkalom”-ra módosítani. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

32/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja szerinti alkotmányos alapjo-

gával élve a Köznevelési Társulássá alakuló Társulás Társulási Megállapo-

dásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tár-

sulási Megállapodást – az előterjesztésnek megfelelően – a Mötv. 88. § (2) 

bekezdése által megállapított és a Mötv. 42. § 5. pontja szerint át nem ru-

házható hatáskörében, a Mötv. 88. § (2) bekezdése és a Mötv. 50 §-a előírá-

sainak megfelelően a Mötv. 47. § (2) bekezdése által körülírt minősített 

többséggel fogadja el, a Mötv. 146. § (1) bekezdése által előírt kötelezettsé-

gének eleget téve, figyelemmel a törvényi határidőre. 

 

A képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását és a módosítá-

sokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Mötv. 93. §-a 

által előírt kötelező tartalommal fogadja el, azzal, hogy a Simontornyai 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás jogi személyiséggel rendelkező 

Simontornyai Köznevelési Társulássá alakul a Mötv. 87. §-a alapján, mely 

- a Mötv. 90. § (1) bekezdése alapján a feladatkörébe tartozó köznevelési 

alapfeladat (közszolgáltatás) ellátására – jogszabályban meghatározot-

tak szerint – költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit 

szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat (tarthat fenn) és kinevezi ve-

zetőiket, 

- a Mötv. 90. § (3) bekezdése alapján saját vagyonnal és az államháztar-

tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) 

bekezdése szerint az Áht. 29. § (3) bekezdése előírásainak megfelelő 

önálló költségvetéssel rendelkezik, 

- mint az államháztartás önkormányzati alrendszeréhez tartozó törzs-

könyvi jogi személy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv költ-

ségvetésének végrehajtásáért közjogi felelősséggel tartozik, 

- a társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelye szerinti Si-

montornyai Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

A képviselőt-testület – a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján – a 

Simontornyai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsába Simontornya Vá-

ros Polgármesterét delegálja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét ellátó polgármesterét, hogy 

a Társulási Megállapodás módosítását és a Simontornyai Köznevelési Tár-

sulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 

a Mötv. 88. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva írja alá.  

 

Határidő: szükség szerint, végső határidő a társulási megállapodás hatályba-

lépésére 2013. július 1. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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IX/4.) napirendi pont 

 

Kisszékely Község Önkormányzata megállapodási javaslata fennálló tarto-

zásával kapcsolatban. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester ismertette Keresztes László polgármester úr levelét, misze-

rint 2.234.492 Ft tartozása van Simontornya felé, amit elismer, és hajlandó megfizetni. 

 

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

zottság azt javasolta, hogy a 3.647.000 Ft tartozást kell változatlanul érvényesíteni Simontor-

nyának, és ha szükséges, ügyvéd bevonásával, peres úton kell behajtani a követelést. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Ahhoz kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy 

bírósághoz fordulhassanak a tartozás rendezése miatt. 

 

Torma József: Tárgyaltak ez ügyben jogásszal? 

 

dr. Mihócs Zsolt: Fizetési meghagyást kell kibocsátani elektronikus úton, a megfelelő csa-

tornán keresztül. Amennyiben pedig ez nem megy, jöhet a bírósági per. A beadás napján 

fennálló tartozásra vonatkozzon a fizetési kötelezettség. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Először a behajtást próbálják meg eszközölni Kisszékely-

lyel szemben, ha ez nem vezet eredményre, akkor a bíróságra adják az ügyet. 

 

Körtés István: A fizetésre csak két hetet adjanak, utána azonnal forduljanak a bírósághoz, 

nincs értelme ezt tovább húzni. 

 

Csősz László: Mára már megint változott az összeg. 

A költségvetésnél a bevételi oldalon szerepelt a kisszékelyi bevétel, erre figyelni kell. 

 

Császár Csilla közgazdasági osztályvezető: Az október 30-ai állapotról adták ki az igazo-

lást, de december 31-ig volt iskolai társulás. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Nem teheti meg a testület, hogy elengedi Kisszékely tar-

tozását. 

 

Válaszok: 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Még nem keresték meg a jogászt, mert a mai napot vár-

ták, viszont az oktatási szakértővel beszélt erről. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

33/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy Kisszékely Község Önkormányzatának Simontornya Város Önkor-

mányzatával – mint a Simontornyai Köznevelési Intézményfenntartó Társu-

lás székhelyönkormányzatával – szemben, a közös fenntartású köznevelési 

intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásból eredő tarto-

zásának rendezésére vonatkozó javaslatát törvényességi okból nem fogad-

hatja el. 

Tekintve, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § 

(2) bekezdése csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meg-

határozott esettekben és módon ad lehetőséget az önkormányzat követelésé-

ről való lemondásra, az önkormányzatok közötti Kisszékely Község Ön-

kormányzata pénzügyi tartozás kiegyenlítéséről szóló megállapodást Simon-

tornya Város Önkormányzata szempontjából törvénybe ütközőnek tekinti. 

 

A képviselő-testület fenntartja, hogy Kisszékely Község Önkormányzata fi-

zesse meg Simontornya Város Önkormányzata számára a 2008 - 2012. év 

vonatkozásában a könyv szerinti állapot 4.174.000 Ft kötelezettségét. 

 

A képviselő-testület – minden egyéb kérdésben, a tárgyban 23/2013.(I.28.) 

KT határozatában foglaltakat fenntartva – felhatalmazza a képviseletét Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. 

§-a szerint ellátó polgármesterét álláspontjának az ellenérdekű féllel történő 

ismertetésére. 

 

Határidő: a képviselő-testület határozatának meghozatalától számított 15 

napon belül 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

IX/5.) napirendi pont 

 

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 



29 

 

 

 

 

 

 

 

Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyal-

ta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Csóka Anita vezető óvónő ismertette a beiratkozás feltételeit, időpontját. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

34/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köz-

nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alap-

ján az óvodai beiratkozás időpontját 2013. április 8. (hétfő) – április 12. 

(péntek) 8
00

-15
00

 között határozza meg. 

 

A képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy az óvodai beirat-

kozás időpontjáról a szülőket 30 nappal korábban, a helyben szokásos mó-

don tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

IX/6.) napirendi pont 

 

Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt 

(azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) állami hatáskörben történő 

megvalósításáról tájékoztató. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A kormányhatározat megjelenése óta a hivatal minden 

csatornáját felhasználva érdeklődtek az üggyel kapcsolatban. A KSZ-nél lévő kapcsolattartó 

annyit mondott, továbbra is dolgozzanak nyugodtan, míg a minisztériumból más utasítás nem 

érkezik. Időközben a KFF megküldte a hiánypótlást, melynek megbeszélésére csütörtökön 

kerül sor. 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

Február 25-én a minisztérium közigazgatási államtitkárától levél érkezett, melyben berendel-

ték péntekre a projektben résztvevő feleket. Ekkor derül majd ki, mit terveznek a projekttel 

kapcsolatban, milyen mértékben kívánják átvenni annak irányítását. A tárgyalás kimeneteléről 

hétfőn a képviselő-testület tagjait tájékoztatni fogja. Reméli, nem kell olyan döntést hozni ez 

ügyben, amihez rendkívüli testületi ülést kellene összehívni. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Mindent magához von az állam, de bizonyos szempontból talán jobb is lesz 

így. Nem fogják az önkormányzatot megbüntetni, mert rossz közbeszerzést ír ki, vagy rosszul 

készítette el a pályázatot. 

 

Torma József: A megrendelő a Magyar Állam lesz, ezért az elmúlt néhány évtized legna-

gyobb beruházásából kívülre kerül az önkormányzat. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Nem igazán van mit tárgyalni ez ügyben, egy magasabb 

kormányhatározatról van szó. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

IX/7.) napirendi pont 

 

Szennyvízprojekt keretében érintett állami ingatlanok kártalanítási össze-

gének csökkentése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság javasolta a kérdés napirendről történő levételét, ugyanis ez 100.000 Ft + ÁFÁ-t jelent, 

ezért polgármesteri hatáskörben kell megoldani. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ez polgármes-

teri hatáskör, de szerette volna, ha a testület is tud róla, mivel a szennyvízberuházásról van 

szó. 

 

Körtés István: A 100.000 Ft-os összeg nem azt jelenti, hogy nem kell róla tudnia a képvise-

lő-testületnek, hanem azt, hogy a polgármester önálló hatáskörben dönt róla, és döntéséről 

tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

Csősz László: Most, ezzel megtörtént a tájékoztatás. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: A polgármester hatáskörébe tartozik a döntés, a képvise-

lő-testület pedig tudomásul veszi az intézkedést. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

35/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármester-

ének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 1.1.d.) alpontja sze-

rinti, meghatározott értékhatárig átruházott kötelezettségvállalási hatáskör-

ének gyakorlásáról adott tájékoztatóját tudomásul veszi. 

A kötelezettségvállalás a „Simontornya Város Szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása” című és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító szá-

mú projekt keretében az állami közutak kártalanítási összegének csökkenté-

se érdekében megrendelt értékbecslésre vonatkozik. 

 

 

IX/8.) napirendi pont 

 

Simontornyai Vár TÁMOP pályázatának átvétele. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Hogy áll a pályázat? Mit vesz át az önkormányzat? 

 

Máté Imréné a vármúzeum vezetője: Október 1-jével indult volna a pályázat, de a szek-

szárdi múzeum döntése alapján teljes egészében szerződésmódosítást kértek az ESZA-tól. A 

héten kapták meg a hiánypótlásra a felszólítást. 

Újra kell kezdeni az egészet, és majdnem 10 millió Ft-ot jelent. Ugyan múzeumpedagógiáról 

szól ez az egész, de a nyári családi napok az ilyen rendezvényeknek segítséget jelentenek, 

valamint a nyári tábor szervezésére is kapnának pénzt, ugyanis eddig anélkül szervezte. Nem 

csak a tanórák, hanem a múzeumi órák is benne lennének. 

 

dr. Mihócs Zsolt: Mennyi az önerő? 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Önerő nincs, 100 %-os támogatottságú pályázat. 
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Máté Imréné a vármúzeum vezetője: 5 évig kell fenntartani, ez kikötés, de a fenntartás mi-

nimális, amit például eddig végzett, az kimeríti a fenntartást. Úgy vannak beépítve a költség-

vetésbe a beszerzendő eszközök, hogy biztosítják a következő években a fenntartást. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

36/2013.(II.26.) KT számú határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átveszi a 

Wosinsky Mór Megyei Múzeumtól, mint fenntartótól a már megnyert 

TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0006 számú „Kalandok a Simontornyai Vár-

ban” elnevezésű pályázat lebonyolítását. 

 

Határidő: 2013. február 26. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 16
38

 órakor bezár-

ta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László 

                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 


