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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-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, Torma József, 

Zsolnai István képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyző 

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző 

 Kovács László törzszászlós a Simontornyai Rendőrőrs részéről (I. np.) 

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

Petrovics Péter Györgyné intézményvezető (V. np.) 

 

Lakosság részéről: 3 fő 

 

Távolmaradt: Szabó Attila képviselő igazoltan, távolmaradását előzetesen bejelentette. 

    Császár Csilla közgazdasági osztályvezető 

Kossa István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja 

Schweigert Györgyné az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagja  

        Tóthné Unghy Ilona a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja 

            Bajcsi Géza díszpolgár  

 

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

pességet, majd az ülést megnyitotta.  

Javasolta a XI. napirend 4. pontjaként - a zárt ülés előtt - megtárgyalni a hulladéktörvény vég-

rehajtásával kapcsolatos tájékoztatót. 

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

sító javaslatát 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a napirendet a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 

 

I.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

Bárdos László címzetes főjegyző 

Kovács László törzszászlós 

 

II.) A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. 

 

 Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

III.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 

 

   Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

IV.) A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról tájékoztató, 2014. évi 

tervezett feladatai. 

 

   Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető 

 

V.) Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója. 

 

   Előadó: Petrovics Péter Györgyné intézményvezető 

 

VI.) Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi I. féléves munkaterve. 

 

   Előadó: Bárdos Lászlóné címzetes főjegyző 

 

VII.) A lakossági szennyvíz-ár támogatásának megállapítása. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

VIII.) Tájékoztató a két kiemelt beruházás helyzetéről. 

 

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

IX.) Tájékoztató a lejárt szállítói állományról, a tartozás rendezése érdekében tett intézkedé-

sekről. 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 



3 

 

 

 

 

 

 

X.) A városgyűlés elé kerülő ügyek megtárgyalása, időpontjának meghatározása. (szóbeli 

előterjesztés) 

 

   Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

XI.) E G Y E B E K  

 

1.) A szennyvíztisztítás 2014. évi díja. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

2.) Javaslat a köztemetőben szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelölésé-

re. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

3.) Malom utcai kút tömedékelése. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

4.) Tájékoztató a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény végrehajtásáról, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tapasztalatairól. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

5.) Fellebbezés elbírálása.  

Előadó: Zsolna István bizottsági elnök 

 

 

I.) napirendi pont 

 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, 

intézkedésekről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester tájékoztatója kiegészítéseként elmondta, hogy Simontor-

nya 95 %-os támogatást kap a szennyvízberuházás önrészére. 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, dönté-

sekről. 
 

Előadó: Kovács László törzszászlós  

 

Kovács László törzszászlós: Az előző testületi ülés óta eltelt időszak alatt 9 esetben rendel-

tek el nyomozást Simontornya város területén elkövetett bűncselekmény (zaklatás, lopás, 

zsebtolvajlással elkövetett lopás, sikkasztás, présház betörés, bántalmazás) miatt. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István képviselő: Mennyibe fog kerülni egy urna megváltása? 

 

Torma József képviselő: Az önkormányzati rendeletben szerepel az összeg. 

A tájékoztatóban az szerepel, hogy a hó-eltakarításra beérkezett két pályázat hiányos volt, 

ezért újra ki kellett írni. Másodjára is ketten adták be a pályázatukat? 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A SIMONGABONA KFT. és a FERRO BT. másodszorra 

is benyújtotta a pályázatát, és végül a FERRO BT. felelt meg a pályázatban kiírt szempontok-

nak. 

 

Torma József képviselő: Ezeket a szempontokat láthatják majd? A két pályázatot is? 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Természetesen megismerhetik a képviselők a pályázati 

kiírásban szereplő feltételeket, valamint megnézhetik a pályázatokat is. 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: A Laposi tér rendbetétele megtörtént, a gödrök megszűn-

tek, dicséretes a hozzáállás, végre sikerült megoldani ezt a helyzetet. 

Úgy tudja, hatályban van egy rendelet a belterületen történő avarégetéssel kapcsolatban. Ezért 

felhívná a figyelmet, hogy a Városüzemeltetési Kft. telepe mögött és a strandon több alka-

lommal is erős füsttel járó égetés volt folyamatban. Erre fel kell hívni a kft. figyelmét, mert 

nem járható út, ha kímélni akarják a környezetük tisztaságát. 

A művelődési ház mögött egy kétszer 3x6 m-es területen murva került leterítésre. Állítólag 

valamilyen pályázat részeként került oda. Hallott erről valamelyik képviselő? Tud róla vala-

melyikük, hogy valamilyen pályázat kapcsán van olyan kötelezettségük, hogy ott parkolót kell 

létrehozni? Mert ő nem hallott ilyesmiről. Tájékoztatást kér róla, hogy ez pontosan minek 

készült, miért került oda murva? Ha ezt parkolónak gondolták, úgy annak vannak bizonyos 

műszaki, szakmai előírásai. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A város-rehabilitáció megkezdése óta, közel egy éve 

rendszeresen napirenden szerepel a művelődési ház kérdése. Az épülethez 1980-ban nyúltak 

hozzá utoljára, még akkor sem jeleztek a hivatal felé, amikor a lépcsőből kipotyogtak a téglák. 

Az önkormányzat most kb. 70 millió Ft-ot költött rá. 
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A pályázatba be kellett tenni egy parkolót, annak hiányában ugyanis nem kapták volna meg a 

használatbavételi engedélyt a közúti felügyelőségtől. Abban az esetben pedig a város-

rehabilitációnál visszavették volna a művelődési ház felújítására adott támogatást. 

Ő is annak örült volna, ha még többet költhetnek erre az épületre, de a pénz hiánya miatt nem 

volt rá lehetőség. Természetesen szebb lenne, ha egy térköves burkolatot kaphatott volna a 

hátsó udvar is. Amit elkezdtek, szeretnék tovább folytatni, de ahhoz pénzre van szükség. 

Egyébként az igazgató úr ismerte a pályázat tartalmát, és ha rákérdezett volna, neki is el-

mondta volna ezeket. Az ilyen műszaki kérdéseket pedig a hivatal ezzel foglalkozó dolgozó-

jának kell feltenni a jövőben, nincs szükség ezek testületi ülésen történő tárgyalásához. 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: Ugyanolyan választ kapott most, mint a múltkor is, „nesze 

semmi, fogd meg jól”! Ha elfogadja ezt így a pályázatot kiíró cég örül neki, de ennek így 

semmi haszna nem lesz. 

Egy simontornyai állampolgár megkereste, mert észrevette, hogy a derékhegyi útra a Város-

üzemeltetési Kft. emberei borogatják le a feltört aszfaltot és építési törmeléket. Amikor meg-

kérdezte őket, miért teszik ezt, azt a választ kapta, hogy a Vámi úr utasította őket. Akkor ez az 

illető bement a Vámi úrhoz, megkérdezte, milyen jogon töltik fel az árkot, a Vámi úr pedig 

távozásra szólította fel, miközben kérdőre vonta, vajon fizeti-e az adókat. 

Ez erős visszásságot keltett benne és az állampolgárban is, az ilyen magatartásforma nem 

megengedhető. 

Tavaly is kérte már, nézzék meg, Simontornyán milyen égető munkákra van szükség. Most 

rengeteg közmunkás foglalkoztatására van lehetőség a kormányzati intézkedés következtében. 

A Temető utca felső részében a homokos víz nem tud elfolyni az új út mellé. Ha valamit elké-

szítenek, ne tömjék el közben azt a kevés árkot, ami van. A vízelvezető rendszert mérjék fel, 

és ha van munkaerő, csináltassák meg. 

Kifejezetten kéri, és nem csak Vámi úr kapcsán, hanem a hivatal dolgozóit érintően is, akikkel 

kapcsolatban szintén több panasz érkezett hozzá az általuk használt hangnem miatt, hogy tu-

datosítsák bennük, nem az emberek vannak a dolgozókért, hanem fordítva.  

Egyúttal felhívja mindenki figyelmét, ha bármi gondjuk van, keressék meg, és ha más úton 

nem megy, vállalja, hogy problémáikat a testület elé fogja hozni az igazság érdekében. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Először is szeretné kiigazítani alpolgármester urat, mivel 

nem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft-ről van szó, hanem a közmunkaprogram vezetőjé-

ről. 

Egyébként bárkinek, aki bejön a hivatalba, a legmesszebbmenőkig segít, ha tud, az ügyfelek 

problémáit minden esetben orvosolták, ha volt rá lehetőség. 

Nedves úrral és Vámi úrral beszélni fog, mert szeretne tisztán látni az ügyben, ahhoz pedig 

mindkét felet meg kell hallgatni, nem csak az egyiket. Ez így tisztességes. 

A közmunka szintén sláger téma lett. A közmunkások pályázati program alapján dolgoznak, 

konkrét feladatokra vannak beosztva. Két csoport jár kompetencia képzésre, ami kötelező, és 

8 fő az, aki jelenleg munkát végez. 

A lerakott, eldobált szeméttel kapcsolatban ő is kap képeket, de meg lehet nézni azt is, hogy 

néz ki a város hétfőn, a hétvégi bulizások után. A lakosság teleszórja az utcákat szeméttel, 

utána pedig követeli, hogy takarítsák el azonnal. 
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Nedves László simontornyai lakos: Három éve takarították ki a szóban forgó árkot, és egész 

nyáron odahordták az építési törmeléket. Az érdekes pedig az, hogy kedden jelzett ez ügyben 

polgármester asszony felé, szerdára már úgy-ahogy el tudták kotorni onnan. Akkor volt rá 

ember? Előtte nem? 

 

Torma József képviselő: Nem nagyon látszik átgondoltnak a szóban forgó útszakasz javítá-

sa. Az árok, amiről az alpolgármester úr beszélt nem az, amelyik leviszi a vizet a Temető ut-

cára, az ott csak egy kis lyuk, amit valaki géppel kikotort.  

Szóba került már néhányszor a szőlőhegy vonatkozásában, az adórendelet módosításakor is, 

hogy a tulajdonosok elég sok pénzt fizetnek a város költségvetésébe. Ezért ezt az útszakaszt 

először géppel meg kellene igazítani, és utána az odahordott törmelékkel meg lehet teríteni a 

tetejét. Csak egy kis odafigyelést igényel, és meg kell bízni a közmunkaprogram vezetőjét a 

feladat elvégzésével, szervezze meg, vezényelje le. 

A tüzeléssel kapcsolatos észrevétel szintén jogos, mert sok esetben még az autók közlekedését 

is veszélyezteti a füst. A téli időjárás sajátossága, hogy a hideg füst nem tud felszállni, mert 

nehezebb, mint a levegő. 

A szeméttel kapcsolatban az a véleménye, hogy az kultúra kérdése. Sajnos sok hely van Si-

montornyán, ahol az emberek szétszórják a szemetet. 

Többször is említette már, hogy néhány frekventált helyre kamerákat kell még kihelyezni. 

Nem csak a játszótérre kell vigyázni, itt vannak még ezek a gócok, és környezetvédelmi va-

lamint közbiztonsági szempontból is szükséges lenne a szőlőhegyen néhány kamera elhelye-

zése. 

 

Körtés István képviselő: A múlt ülésen kérte, hogy a Szív utcában a két konténernél le kell 

betonozni egy részt, mert nem lehet őket mozgatni. Ez megtörtént? 

A Malom utca elejétől a boltig szörnyű állapot van. A sírköves előtt már hatalmas a gaz, a 

járda sem látszik tőle. Végig kell járni ezt a szakaszt, és fel kell szólítani a lakókat, hogy te-

gyék rendbe az előttük lévő területet. 

Újabb szemétgóc jött létre a Sió parton, a zsilip utáni fás résznél kb. félautónyi, kamionról 

származó alkatrész, gumi, lengéscsillapító, sárvédő és egyebek van leborítva. Gyönyörűen 

rendbe tették a partot, amibe most valaki belerondított. 

 

Zsolnai István képviselő: Semmi nem tiltja az avarégetést. Más önkormányzatok rendeletet 

alkottak erre. 

A II. világháborús emlékmű nem valami szép látvány, a felújítása nincs befejezve. Az a prob-

léma, hogy amíg ázik, nem lehet ezt a feladatot elvégezni. 10-20.000 Ft értékű bádogra lenne 

szükség, és ha ez megvan, Tóth Mihály kőfaragó felajánlotta, hogy ingyen elvégzi a szobor 

felújítását letisztítását. 

 

Csősz László képviselő: Horganyzott lemez kell hozzá, nem bádog. 

 

Válaszok: 
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Bárdos László címzetes főjegyző: Januárban tárgyalja majd a képviselő-testület a temetőkről 

szóló rendelet-tervezetet, változott a törvény, ezért kell foglalkozni vele. Addig pedig a jelen-

legi rendelet van hatályban. 

A hulladékégetéssel kapcsolatban nincs önkormányzati rendelet, mivel nem fogadta el a kép-

viselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Vezető beosztottainak 99 %-a becsületesen, tisztessége-

sen végzi a feladatát, vonatkozik ez a polgármesteri hivatalban dolgozó kollégákra és a kü-

lönböző intézmények vezetőire is. Néha előfordul, hogy ingerlékenyebben reagál valaki, de ez 

sem csoda olyan esetben, ha az ügyfél olyan kijelentést tesz, hogy beletapossa az illetőt a 

földbe. Sajnos gyakran megesik, hogy az ügyfél viselkedik minősíthetetlen módon, ami akkor 

fordul elő, ha elutasítják valamilyen kérelmét. Ettől függetlenül oda fognak figyelni, s ha 

olyat tapasztalnak, hogy az ügyintézők nem megfelelő hangnemet használnak, szigorúan fel 

fognak lépni velük szemben. 

Egyetért vele, hogy szükség lenne még kamerákra, a közmunkások által művelt földterületnél 

is kellene egy a lopások illetve a szemétlerakások miatt. Így meg lehetne büntetni a szemete-

lőket, szabálytalankodókat. 

Megköszönte Tóth Mihály felajánlását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

dással – a következő határozatot hozta: 

 

134/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző 

ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgár-

mesteri tájékoztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintő esemé-

nyekről, döntésekről szóló tájékoztatót, továbbá a 

 

              93/2013.(VII.15.) számú 

            106/2013.(IX.16.) számú 

                          107/2013.(IX.16.) számú 

                          110/2013.(IX.16.) számú 

                          111/2013.(X.8.) számú 

                          123/2013.(XI.25.) számú 

                          127/2013.(XI.25.) számú 

                          132/2013.(XI.25.) számú 

               és a     133/2013.(XI.25.) számú 

 

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudo-

másul vette, és elfogadja. 
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II.) napirendi pont 

 

A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet, és elfogadásra ja-

vasolta. 

 

Torma József a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság meg-

tárgyalta, és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta: 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

23/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete 

 

 

a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, 2 példánya a Tolna Megyei Kormányhivatal ré-

szére 2013. december 21-én postázásra került.) 

 

 

III.) napirendi pont          

 

A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Eddig két rendelete volt az önkormányzatnak a szociális 

ellátásokról, amit most egy rendeletben foglalt össze, így eligazodni is egyszerűbb lesz rajta. 
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A rendelet megalkotásának oka az volt, hogy január 1-jével bevezetésre kerül az önkormány-

zati segély, mint új segélyezési forma, ami magába foglalja a temetési és átmeneti segélyeket 

és a gyermekvédelmi támogatásokat. Ezek feltételeit tartalmazza ez a rendelet. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján próbálta összeállítani a szociális bizottság elnökével az 

önkormányzati segélyre vonatkozó feltételeket. A törvény alapján az kaphat önkormányzati 

segélyt, akinek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át. Ez 

azonban nagyon alacsony összeg (kb. 40.000 Ft), ezért javasolja, hogy magasabb összeget 

állapítson meg Simontornyán a képviselő-testület. 

Nem egyedülálló személy esetében 150 %-ot, egyedülálló esetében pedig 180 %-ot vegyen 

figyelembe a szociális bizottság. Halálesetnél javasolja továbbra is, hogy 300 %-ot meghaladó 

jövedelemhatárnál ne lehessen segélykérelmet beterjeszteni. Ez jelenleg is így van. 

Javaslata továbbá, hogy egy segély összege ne haladja meg a 10.000 Ft-ot, és egy éven belül 

csak négy alkalommal lehessen önkormányzati segélyre kérelmet benyújtani, mert más se-

gélyformák fennmaradnak. 

Beépítésre kerültek viszont a rendeletbe olyan kitételek, melyek elemi csapás, tartós betegség 

esetén kivételként jelentkeznek, amit a szociális bizottság mérlegelhet. Ezekben az esetekben 

10.000 Ft-nál nagyobb összeget is megállapíthatnak, és ha több haláleset is történik egy csa-

ládban, minden alkalommal megkaphatja a segélyt a hozzátartozó, mert a temetés költségek-

kel jár. 

 

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

let-tervezetet megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 

Kiegészítené még jegyző úr tájékoztatóját azzal, hogy bár négyszer adható önkormányzati 

segély, kivételt képez ez alól, és csak két alkalommal adható annak, aki aktív korúak ellátásá-

ban, lakásfenntartási támogatásban, méltányossági ápolási díjban illetve rendszeres gyermek-

védelmi támogatásban részesül. 

 

Torma József a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság meg-

tárgyalta, és javasolta a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László képviselő: A jegyző úr által elmondottakkal csak részben ért egyet, mert véle-

ménye szerint kevés ez, és a valóságtól elrugaszkodott a rendelet-tervezet. Annak idején min-

denki felkapta a fejét, amikor egyes parlamenti országgyűlési képviselők kijelentették, hogy 

47.000 Ft-ból jól meg lehet élni. 

Az öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft, és 150 %-ra állították be a legtöbb segélyezési for-

mát, ami 42.750 Ft. Így ez a rendelet azt sugallja, hogy Simontornyán is meg lehet élni 47.000 

Ft-ból, mert akinek a jövedelme eléri ezt az összeget, szinte semmilyen segélyformára nem 

tarthat igényt. 

Javaslatai a következők: 

A 15., 17., 25. és 26. §-nál 200 %-ban húzná meg a határt, az egyedülállók esetében pedig 250 

%-nál. A temetésnél 400 %-ot javasol. 
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Polgármester asszony említette a 90 éves személyek köszöntését, és hallott róla, hogy ezeket 

az idős embereket máshol úgy köszöntötte a város, hogy 90.000 Ft-ot ajándékozott nekik. 

Szeretné, ha Simontornyán is bevezetnék ezt, akár hagyományként is, hogy ha valaki eléri ezt 

a kort, az önkormányzat 90.000 Ft-os ajándékkal köszönti. Elfogadható gesztus lenne. Sajnos 

nincs annyi 90 éves ember, hogy ez az önkormányzat költségvetését alapjaiban megrengetné. 

Kéri az általa javasolt összegek elfogadását, mert ha utánaszámolnak, a rendelet-tervezetben 

szereplő kitételek alapján két minimálbérrel rendelkező személy két gyerekkel nem lenne jo-

gosult semmilyen önkormányzati segélyre. Előfordulhat azonban, hogy ezek a személyek 

valamiért szorult helyzetbe kerülnek, de nem fordulhatnak segélyért a hivatalhoz. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A költségvetés tárgyalásakor kell majd a 90 évesek szá-

mára a pénzt betervezni, de a 70 évesekre is oda kell figyelni. Az összeg nagyságáról pedig 

majd a rendelkezésre álló pénz ismeretében tud dönteni a képviselő-testület. Egyébként előké-

szítés alatt van már a 70 évesek köszöntése is, mivel nagyon érzékenyen érintett őket, amikor 

az 5.000 Ft egyszeri támogatást megszüntette a testület. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A képviselő úr által elmondottakkal kapcsolatban nehéz 

vitatkozni, és érzelmi alapon igaza is van.  

Ennek a segéllyel azonban nem azt támogatják, aki nem tud megélni, hanem azt, aki átmeneti-

leg nehéz helyzetbe kerül. 

Ezzel kapcsolatban gondja, hogy egységesítették a háromfajta segélyt, ezek után egyfajta se-

gély lesz, és nem biztos benne, hogy az önkormányzati segélyen belül meg lehet határozni 

még külön a temetési segélyt 300 %-kal, de belevette a rendeletbe. Lehet, hogy nem állja meg 

a helyét, mivel bevezették a szociális temetést, megmaradt a köztemetés. Úgy gondolja azon-

ban, hogy a haláleset egy rendkívüli helyzetet teremt, ami speciális, megkerülhetetlen költsé-

gekkel jár, ezért javasolta a 300 %-ot, ami eddig is ennyi volt. Ha úgy ítéli meg a képviselő-

testület, hogy a 300 % kevés, mert nem olyan mértékben emelkedett a nyugdíjminimum, mint 

az infláció, akkor jogos akár a 400 % is. 

A 130 és 150 %-tól a testület eltérhet, azt kell mérlegelnie a képviselő-testületnek, hogy ezál-

tal több személy lesz jogosult a segélyre. Azonban, ha a bizottság betartja, hogy aki rendsze-

res támogatásra jogosult évente csak két alkalommal részesülhet segélyben, támogatja Csősz 

László képviselő úr javaslatát. 

A 90 évesek köszöntését illetően az a helyzet, hogy új segélyformát nem építhetnek be a ren-

deletbe, de a testület a költségvetésben megállapíthatja, hogy a szociális segélykereten felül 

90.000 Ft támogatást nyújt, és akkor ezt a költségvetésben megjelenítik. Egyébként valóban 

szép gesztus lenne. 

 

Zsolnai István képviselő: Ez mind nagyon szép, és jól hangzik. Két éve a 75 évesektől elvet-

te a testület az 5.000 Ft-ot költségvetési megtakarítás címén. Vannak emberek, akik folyama-

tosan beadják kérelmeiket akár szükségük van rá, akár nem. Most itt a lehetőség a kétszeri 

vagy négyszeri segélyre, de vannak megélhetési segélyt kérők. Ismerve őket, szívük szerint 

hiába nem adnának nekik segélyt, mégis meg kell ítélni számukra, mivel bizonyítják, hogy 

nem dolgozik a családban senki, van x számú gyerekük, stb. 
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Nem érti, hogy gondolják, hogy ezt még megemelik. Persze nem lehet 50.000 Ft-ból megélni, 

de indokolt esetben (betegség, stb.), még ha magasabb is a jövedelem a megállapított határnál, 

a bizottságnak joga van krízis segélyt adni, akár 50.000 Ft nagyságrendben is. 

Ha most úgy gondolkodik a képviselő-testület, hogy mindenkinek ad segélyt, miből fogják 

finanszírozni? Két éve megszüntették a 75 éves személyek köszöntését, most pedig 90.000 Ft-

ot akarnak adni a 90 éveseknek. Miből? Ne ígérgessenek feleslegesen. 

Még egyszer elmondja, vannak olyan családok, akiknek állandóan bent van a segélykérelmük 

családtagonként egy-egy kérelem, s mivel alá tudják támasztani, jár nekik, ezáltal pedig eles-

het támogatástól olyan személy, aki valóban krízishelyzetbe került, és segíteni kellene rajta. 

Megemelhetik a segélyeket, de akkor azt is mondják meg, miből fizessék ki. 

 

Csősz László képviselő: Azért javasolta az elhangzottakat, hogy ne zárják ki azokat a segé-

lyezésből, akik megélhetési gondokkal küzdenek. A bizottság pedig jogosan utasítja el a ké-

relmüket a jövedelemhatár miatt. Ne vegyék el a lehetőséget azoktól, akik valamilyen okból 

megszorulnak, de nem férnek be a megállapított jövedelemhatárok miatt. 

 

Zsolnai István képviselő: Sok emberről tudják, hogy rendszeresen autóval közlekedik, 

kocsmázik, másodállása van, mégsem tudja a bizottság elutasítani a kérelmét, mert bizonyítja, 

hogy jogosult a segélyre. Abban az esetben, pedig ha valaki nem jogosult a segélyre, még 

adhat a bizottság neki, ha valóban bebizonyosodik, hogy szüksége van rá. 

 

Torma József képviselő: Emelhetik az egekbe az alapszámokat, de ez egy fix eklézsia. A 

javasolt módosításhoz mindenképpen szükség lenne egy hatásvizsgálatra, hogy lássák, ez a 

döntés milyen arányban fogja megemelni a segélyért folyamodók számát. Abban az esetben 

ugyanis, ha a kérelem a törvényi előírásoknak megfelel, nem utasítható el. Meg kell vizsgálni, 

hogy ez mennyiben terheli meg az önkormányzat költségvetését. 

Vannak, akik túlságosan is kihasználják a segélyezést, viszont – bizottsági ülésen már több-

ször szóba került – vannak olyanok is, akik hatalmas mélyszegénységben élnek, és be nem 

jönnének a hivatalba kérni. Ezekre az emberekre is gondolni kell, és az önkormányzat felada-

ta, hogy ahol szükség van, ott segítsen. 

A rendszer működik, és ahova kellett, oda eljutott a segítség, így lesz ez az önkormányzati 

segély esetében is. Perszer volt olyan is, hogy oda is eljutott, ahova nem kellett volna, ezt is 

tudják, ez a rendszer visszássága. 

Semmiféle emelést nem tud támogatni, hacsak nem készítenek hatásvizsgálatot annak érdeké-

ben, hogy láthassák, milyen terhet jelentene a költségvetés számára. Most ez így jól hangzik, 

de hatásvizsgálat nélkül hazardírozás lenne. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A családsegítő szolgálat dolgozói és az egészségügyi bi-

zottság tagjai nagyjából tudják ki, milyen körülmények között él. 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: Amennyiben jogilag lehetséges úgy kellene megoldani, 

hogy féléves próbaidőtartamra (májusig) megnézik Csősz László képviselő úr által javasoltak 

milyen mértékben terhelik meg a költségvetést, utána visszatér rá a képviselő-testület a májusi 

testületi ülésén, és módosítja a rendeletét, ha szükséges. 
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Az önkormányzati segély 17. § (3) bekezdésénél a „hivatalból” szót kihúzná, mivel egyrészt 

lehetetlen nyilvántartani ki van kórházban, ki az, aki tartósan beteg, ezért mindenképpen kére-

lemhez kellene kötni, melynek tartalmaznia kell a kórházi igazolást, táppénzes papírt, orvosi 

igazolást. Másrészt pedig jelentősen megnövelné a segélyezettek körét. 

 

Körtés István képviselő: Készült számítás arra vonatkozóan, mit jelent ez a segélyátcsopor-

tosítás nagyságrendileg a jövőre nézve, ha így szabályozzák? Szükség lenne egy viszonyítási 

alapra a korábbiakhoz képest, hogy láthassák, ezekkel a számadatokkal milyen növekmény 

jelentkezik. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Az elhangzott hozzászólások kissé ellentmondásosak. 

Egyrészt elhangzott, vannak mélyszegénységben élő tisztességes, becsületes emberek, akik 

nem fordulnak segély iránti kérelemmel a hivatalhoz, ezért szerepel a rendelet-tervezetben, 

hogy segély nem csak kérelem alapján, hanem hivatalból is megállapítható. Tehát, ha a tudo-

másukra jut, hogy valaki körülményei miatt rászorulna valamilyen támogatásra, akkor azt a 

bizottság hivatalból is megállapíthatja. 

Az alpolgármester úr általi felvetéssel nem ért egyet, hiszen ha hivatalból állapítanak meg 

segélyt, az illetőnek akkor is meg kell felelnie valamennyi feltételnek, és csatolni kell a szük-

séges igazolásokat. Ez az említett szerény emberek védelmét szolgálja. 

Konkrét számítások azért nem történtek, mert az önkormányzati segély bevezetése miatt 

csökkenni fog az adható támogatások összege. Ennek oka a szociális temetés bevezetése, il-

letve ha a rendelet-tervezetet így elfogadja a képviselő-testület, akkor évente két illetve négy 

alkalommal részesülhetnek a kérelmezők segélyben. Nem tart tőle, hogy a keretösszeget nem 

tudják kigazdálkodni, konkrét számításokat azonban akkor tudnak csak készíteni, ha január 1-

jétől ez a rendelet bevezetésre kerül. 

Javasolta maradjanak meg abban, hogy a törvénnyel szemben 20 %-kal magasabban állapítják 

meg a segélyeket, és vegyék be a munkatervbe a testület májusi ülésére a szociális segélyezés 

tapasztalatairól szóló beszámolót. Addigra választ kaphat a pénzügyi bizottság a kérdéseire a 

Véleménye szerint az önkormányzati segély bevezetésének az oka az, hogy januártól beveze-

tésre kerül a szociális temetés, ami az állam számára komoly összeget jelent, amit valahonnan 

el kell vonnia. 

A képviselő-testület megemelheti a százalékokat, felfelé eltérhet a törvényben leírtaktól, arra 

viszont komolyan oda kell figyelni, hogy két alkalomnál többször ne kapjon segélyt az, aki 

rendszeres támogatásban részesül. Ki kell szűrni azokat is, akik rendszeresen kérelmet adnak 

be, de tudják róla, hogy nem felel meg a feltételeknek, „valótlan” adatokat közöl. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Ha a képviselő-testület elfogad egy rendeletet, akkor an-

nak végrehajtásakor keletkező költségeket fedezni kell. Nagyon kellemetlen az, amikor hatá-

lyon kívül helyeznek egy rendelkezést, gondol itt a 75 éveseknek nyújtott egyszeri támogatás 

megszüntetésére.  

 

Csősz László képviselő: Torma József képviselőtől elfogadja az általa elmondottakat, mivel 

sohasem volt a szociális bizottság tagja. Polgármester asszony 8 évig volt a bizottság elnöke, 

ezért tőle viszont nem tudja elfogadni, hogy térjenek vissza rá a költségvetés tárgyalásakor. 

 



13 

 

 

 

 

 

 

Ő azt javasolta, hogy a 42.000 Ft-ot emeljék fel 57.000 Ft-ra, amihez nincs szükség hatás-

vizsgálatra, ennek a megállapított keretből ki kell jönnie. A bizottságnak van egy kontrollja, 

körül van határolva, kik részesülhetnek segélyben. Azt szeretné, ha valaki valóban szorult 

helyzetbe kerül valamilyen oknál fogva, az alacsonyabb jövedelemhatár miatt ne essen ki a 

támogathatók köréből, és ez alapjaiban nem borítja fel a költségvetést. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Az ilyen esetekre került beépítésre a már említett (3) be-

kezdés a rendelet-tervezetbe. 

 

Zsolnai István képviselő: Kereshet valaki akár 95.000 Ft-ot is, a (3) bekezdés lehetőséget ad 

arra, hogy évi egy alkalommal 50.000 Ft segélyt kaphat jövedelemhatártól függetlenül az a 

személy, aki szorult helyzetbe kerül. Amennyiben viszont megemelik a határokat, kevesebb 

személy részére tud támogatást adni a bizottság, mint ahányan kérik majd. Egyébként eddig is 

segítettek mindenkin, akin lehetett ebből a kis összegből, tehát le volt fedve a város. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület Csősz László képviselő módosító javaslatát a 15. §, 17. §, 25. § a) és 26. 

§-oknál 200 %-ra, az egyedülállók esetében pedig 250 %-ra vonatkozóan 4 igen szavazattal, 2 

tartózkodással elfogadta; a temetési segély 400 %-ra történő emelését 3 igen szavazattal 4 

tartózkodás ellenében elutasította. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 2 ellenszava-

zattal – a következő rendeletet alkotta:  

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

24/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete 

 

 

a helyi szociális ellátásokról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, 2 példánya a Tolna Megyei Kormányhivatal ré-

szére 2013. december 21-én postázásra került.) 

 

 

IV.) napirendi pont          

 

A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról tájékoz-

tató. 
 

Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Pásztor Krisztián a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője: Ez az anyag még 

nem tartalmazza a kft. végleges eredményeit, csak egy megközelítő beszámoló, hiszen az évet 

még nem zárták le, és több, általuk végzett munka bevétele áthúzódik januárra. 

 

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

zottság észrevétele az volt, hogy a 2014. évi szennyvízbekötéseknél fejtsen ki komoly erőfe-

szítéseket a Simontornyai Városüzemeltetési Kft., a TV-n keresztül, szórólapokkal, sőt akár 

személyesen egy-egy utcát keressenek meg, és szorgalmazzák a bekötéseket. Így egyrészt a 

jövő évi árbevétele emelkedni fog, másrészt a lakosság számára sem mindegy, hogy vidékről 

jön ide egy vállalkozó, vagy az önkormányzat cége végzi el ezt a munkát. 

Javasolta még a bizottság, hogy a jelenleg bérelt telephely megosztásával kapcsolatban keres-

sék meg a felszámolót, hogy az irodaépületet és a hozzá tartozó részt próbálják megosztatni, 

majd kezdeményezzék annak a megvásárlását. Erre azért van szükség, mert ott vannak többek 

közt a kutak számítógépes vezérlései, valamint a géppark elhelyezése is indokolttá teszi. 

A beszámolóban 2,5 millió Ft-os veszteség szerepel, ezért a leltárnál nagyon oda kell figyelni 

rá, hogy ami befejezetlen, az kerüljön ki a költségek közül, ezzel pontosítsák a tényleges 

eredményeket. Ha ezek a helyükre kerülnek, remélhetőleg nullás eredményt produkál a kft. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László képviselő: Az anyag említi, ha nem a társaság kapja meg az üzemeltetést, akkor 

az ott dolgozó 25-30 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozók számára esetleg nem lesz 

biztosított a végkielégítések kifizetése. Ezért valamilyen módon feladatként meg kellene hatá-

rozni az ügyvezető számára, hogy az eredmény terhére a szükséges összeget szedje össze. 

Azzal is kellene foglalkozni, hogy a telep működőképességéhez mekkora személyzetre lesz 

szükség, és azt ki fogja fizetni. 

Jelen pillanatban olyan szerződés van érvényben a SIÓ VÍZ KFT-vel, hogy a Simontornyán 

lévő szennyvíz műtárgyak, berendezések üzemeltetésére kizárólagos jogosultságuk van. Vo-

natkozik ez a most kivitelezésre kerülő beruházásra is? Ha igen, hogy néz ez ki az önkor-

mányzat kft-je esetében? 

 

Torma József képviselő: Ki más végezné a szennyvíztelep üzemeltetését, mint az önkor-

mányzat kft-je, melynek dolgozói megfelelő tapasztalattal, eszközökkel és szakértelemmel 

rendelkeznek hozzá. Nincs kétség afelől, hogy ezt a tevékenységet ez a cég fogja végezni to-

vábbra is. A kérdés az, mekkora lesz az emberigénye. Az ésszerűség határain belül nyilvánva-

ló, hogy megpróbálják ezeket, az embereket megőrizni, de véleménye szerint maga a szenny-

vízkezelés értelemszerűen egyszerűbb lesz. 

 

Nagy Károly település településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: A törvény a 

háromoldalú megállapodást felülírta, azt írja elő, hogy novembertől az üzemeltethet csak ön-

kormányzati tulajdonú közművet, aki 50.000 fős lakos egyenértékkel rendelkezik. A SIÓ VÍZ 

KFT. azért végezheti még a feladatát, mert beadta az akkreditációs kérelmét, amit még nem 

utasítottak el. 
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Akkreditációs kérelmet a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. nem adhat be, mert nem felel 

meg a törvény által előírt feltételeknek. 

 

Körtés István képviselő: A bizottsági ülésen is szóba került ez a kérdés, de a jövő évet még 

nem fogja érinteni, mivel a szennyvíztisztító és –hálózat kiépítése szeptemberre készül el.  

A házi bekötések szervezését minél előbb el kell kezdeni, már most felkeresni az érintetteket, 

és tavasztól nekiállni a csonkig a vezetékek kiépítésének. Így egyrészt megfelelő helyre ke-

rülnek a csonkok, másrészt az emberek foglalkoztatása is megoldódik. A kft. további helyze-

tével pedig ráérnek majd jövőre foglalkozni. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A várospolitikai fórumon egyik napirendi pontként a 

szennyvízberuházás helyzete szerepel, ezért a fórumra Kossa István és Pásztor Krisztián urat 

is elvárják. 

 

Zsolnai István képviselő: Vigyázni kell, nehogy idegenek keressék meg a lakosságot a bekö-

tések ügyében, mert lehetnek közöttük csalók. Körtés István képviselő úrnak igaza van azzal 

kapcsolatban, hogy már most el lehet kezdeni felmérni az udvaron belüli bekötéseket, és aki-

vel lehet, megkötni a szerződést a munka elvégzésére. 

 

Torma József képviselő: Elhangzott, hogy amennyiben a SIÓ VÍZ KFT. nem kapja meg az 

akkreditációt, nem végezheti tovább a vízszolgáltatást. Akkor is úgy gondolja, hogy a kft. 

emberei maradnak Simontornyán egy másik cég fennhatósága alatt. 

 

Pásztor Krisztián a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője: Utánanézett a szó-

ban forgó üzemeltetésnek, és egy-két kiskapu még lehetséges, ez ügyben vizsgálódnak jelen-

leg, hogy igénybe tudják venni azokat. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  

 

135/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról, valamint a 

2014. évi tervezett feladatairól készült tájékoztatóját, és elfogadja azt. 
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V.) napirendi pont 

 

Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója. 
 

Előadó: Petrovics Péter Györgyné intézményvezető 

 

(Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

gyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót. Az volt a véleményük, hogy az intézmény veze-

tője kifogástalanul végzi a munkáját, azonban egy kis tüske maradt bennük, mivel már a má-

sodik esetben fordult elő, hogy nem vett részt a bizottság ülésén, pedig az előterjesztett 

anyaggal kapcsolatban lettek volna kérdéseik. 

 

Petrovics Péter Györgyné intézményvezető: Nem kapott meghívót az ülésre. 

 

Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: Az lehet, de tudomása 

volt róla, mivel az egyik dolgozóját elküldte maga helyett. 

 

Petrovics Péter Györgyné intézményvezető: Amikor tudomást szerzett a bizottsági ülés 

időpontjáról, arról, hogy egy héttel korábbi időpontban kerül megtartásra, már szabadságon 

volt. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József képviselő: A térítési díjak esetében hihetetlen különbségek vannak a számok-

nál, pl. a szociálisan nem rászorulók esetében a személyes segítés óradíja 2012-ben 490 Ft, 

2013-ban 1.390 Ft, most pedig 330 Ft. Ugyanez a helyzet a szállítási díjak esetében. Mi a 

helyzet ezzel kapcsolatban? 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: Már volt szó róla, hogy a házi segítségnyújtás térítési díja-

inál mindenképen plusz bevételre lenne szükség. Ezért kérte a képviselő-testület, hogy a tár-

sult településektől is szedjék be a rájuk eső részt.  

Az anyagban szerepel, hogy egy ellenőrzés megállapította, hogy egy főállású és egy 6 órában 

foglalkoztatott személy van, mivel a létszám nem volt megfelelő. Ezért van egy főállású sze-

mély Belecskán szeptember 1-jétől 8 órában, illetve egy fő részmunkaidőben.  

Megkérdezi, mi értelme van ennek a társulási formának, ha Simontornya fizeti a Belecskára 

eső díjat? A város költségvetéséből megy el. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Mindegyik önkormányzat fizeti a ráeső részt a központi 

orvosi ügyelet, a szociális szolgáltató központ és az óvodai társulás esetében is. A júniusban 

átalakult társulásoknál nagy a fegyelem ilyen szempontból. 
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Zsolnai István képviselő: A bizottság annak is nagyon örült, hogy a helyszíni ellenőrzések 

által korábban megállapított hibák kijavításra kerültek, ezt pozitívumként értékelték. 

 

Torma József képviselő: Az új vezető kinevezése óta megszűntek a problémák az intéz-

ménnyel kapcsolatban, nem ad felesleges munkát a képviselő-testület számára, ami minden-

képpen az ottani munkát minősíti.  

A családsegítő szolgálatról annyit, hogy nekik kellene a segélyezéseknél az önkormányzat 

szociális „jobb kezeként” tevékenykednie. 

Kisebb negatívumként jegyezné meg, hogy a mentálhigiénével foglalkozó dolgozó nem iga-

zán azt végzi, ami a dolga lenne. Miért van ez így? Végez a szakterületével kapcsolatos mun-

kát is? 

 

Körtés István képviselő: Már egy évvel ezelőtt is felvetette, hogy ott van a gimnázium épü-

lete, illetve a kolostor felső része. El kellene gondolkodni rajta, hogyan lehetne hasznosítani 

ezeket, az épületeket az igények kielégítésére. Az anyagból kitűnik ugyanis, hogy 18 személy 

van várólistán, és csak simontornyai személyeket fogad az intézmény. Amennyiben sikerülne 

az egyik, vagy akár mindkét épületet ilyen célra átalakítani biztosan lenne rá igény vidékről 

is. Befektetőkkel meg lehetne oldani. Jól működik az intézmény, az emberek szívesen költöz-

nek be, igény van rá, tovább kell lépni. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A szóban forgó 18 személy olyan ellátást szeretne igény 

bevenni anyagi helyzeténél fogva, a mi olcsó. A város képviselőinek azon kellene gondolkod-

nia, hogy az állam által finanszírozott, simontornyai viszonylatban megfizethető szociális 

bentlakást biztosítson számukra. 

A befektetők bevonásával már vállalkozási formában működne ez a szolgáltatás, és az embe-

rek anyagi körülményei behatároltak. 

 

Torma József képviselő: Már tavaly is elmondta, hogy a vállalkozó által működtetett intéz-

mény teljesen más kategória lenne. Ami piaci alapon működik az, teljesen más. Németország-

ban ez már üzletté is vált a nyugdíjasok „exportálása”. 

 

Körtés István képviselő: Vannak már Magyarországon is ilyen működő intézmények, el kell 

menni, megnézni azokat. Ha nem hirdetik, senki nem fog idejönni befektetési szándékkal. 

Tenni kell egy gesztust, próbaként hirdessék meg, hátha lesz jelentkező. Ez 2-3 munkahelyet 

is jelenthetne. Foglalkozni kell vele. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Sok minden elhangzott ma, ami szép és jó lenne, de a 

költségvetés összeállításakor nem lesz realitása. Ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, meg kell 

teremteni az anyagi feltételeket. 

 

Válaszok: 
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Petrovics Péter Györgyné intézményvezető: A támogató szolgálatról van szó, és a szociáli-

san nem rászorulóknál nem is kellene térítési díjat megállapítani, mégis megtették, igaz nem 

úgy, ahogy azt a jogszabály előírta. Számukra a díj megállapítása szabadon történhet. A ma-

gasabb összegű díj megállapítása arról szólt, hogy a befolyó összeg és a tényleges költség 

különbözete szabható ki térítési díjként. Ez a támogató szolgálat esetében elég magas összegre 

jött ki, és úgy gondolták, ennyi pénzért nem fogja senki igénybe venni a szolgáltatást, ezért 

módosították 330 Ft-ra, ami a házi segítségnyújtás óradíja.  

Az alpolgármester úr által említett díjat nem Simontornya fizeti, ugyanis a belecskai önkor-

mányzat vállalta annak kifizetését, és ennek a kötelezettségének eleget is tesz. A társult tele-

pülések is fizetik a rájuk eső részt, nincs elmaradásuk. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatalnak az volt a kifogása, hogy erről nem született helyi rendelet. Minden intézkedésük-

höz szükséges egy döntés, határozat, annak alapján kell végezniük a munkájukat. 

Belecskára visszatérve, az ott dolgozó személy először 6 órában dolgozott, most 8 órában 

végzi a feladatát, ezáltal meg van a szükséges létszám, ami által a bére kitermelődik. 

Torma József képviselő felvetésére az a válasza, annyira alacsony a létszámuk, hogy a men-

tálhigiénés feladatok mellett munkatársuknak ki kell vennie más területeken is a részét a 

munkából.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:  

 

136/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszá-

molóját. 

 

 

VI.) napirendi pont 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. féléves munkaterve. 
 

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

(Munkaterv tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: A február 24-i ülésen szerepel a közmunkaprogramról 

szóló beszámoló, ugyanakkor februárban tárgyalja a képviselő-testület a költségvetést is, ez 

így sok lesz. Korábban kérte, hogy készüljön a közmunkával kapcsolatban egy beszámoló a 

2012-2013. évi mezőgazdasági program összehasonlításáról. Ezt a januári ülésre javasolja 

betenni. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Nem biztos, hogy a 2014. évi közmunkaprogram tervezett 

feladatait januárra elő tudják készíteni. Március végéig tartanak az oktatások, és a 2014. évi 

feladatokat csak márciusban határozza meg a Belügyminisztérium. Külön kell venni a beszá-

molót és a 2014. évi feladatokat. 

 

Körtés István képviselő: Külön is szerepel a kettő, sőt akkor a februári ülés 5. napirendi 

pontját márciusban kellene tárgyalni. 

 

Csősz László képviselő: Ezt a napirendi pontot inkább áprilisra kellene áttenni. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Az áprilisi időpont kissé kései, addigra már eltelik az év 

egyharmada. 

 

Torma József képviselő: Egy fordulóban tervezik a költségvetés tárgyalását vagy kettőben? 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Az SZMSZ szerint két fordulóban kellene tárgyalni a 

költségvetést, azonban még nem lesznek adatok, és ott van a költségvetési koncepció. Beírhat-

ja a munkatervbe, és foglalkozhatnak vele, de az érdemi részt nem tudják előkészíteni, és 

számok nélkül nincs értelme előterjeszteni a költségvetést. Az előfordulhat azonban, hogy egy 

héttel előre kell hozni ennek a napirendnek a megtárgyalását. 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: Előzetesen beiktatva február 14-én, rendkívüli ülésen kel-

lene megtárgyalni ezt a témát. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Javasolja márciusra áttenni a közmunkaprogram 2014. évi 

tervezett feladatainak megtárgyalását, amit egyébként a Belügyminisztérium által kiadott pá-

lyázat alapján szoktak összeállítani. 

 

Zsolnai István képviselő: Márciusban beszámol a sportegyesület, a művelődési ház és az 

önkéntes tűzoltó egyesület. A polgárőrség is számoljon be, őket is támogatja az önkormány-

zat. 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: Tegyék inkább január 27-ére a közmunkával kapcsolatos 

beszámolót, melyhez írásban meg fogja küldeni, mit tartalmazzon. A közmunkaprogramban a 

mezőgazdasági projekt keretében megvalósult termények pontos elszámolását, a két évet ösz-

szehasonlítva szeretnék látni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület dr. Mihócs Zsolt alpolgármester javaslatát, miszerint 2014. január 27-

én tárgyalja a testület a mezőgazdasági projekt keretében végzett tevékenység összehasonlítá-

sát a 2012-2013-as évek vonatkozásában 5 igen, 1 nem szavazattal; Torma József képviselő 

javaslatát a költségvetés 2 fordulóban történő tárgyalására vonatkozóan 6 igen szavazattal;  
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Zsolnai István képviselő javaslatát a polgárőrség beszámoltatására vonatkozóan 6 igen sza-

vazattal elfogadta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

137/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. I. félévi 

munkatervet megtárgyalta, és a javasolt módosításokkal elfogadja. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző 

 

 

VII.) napirendi pont 

 

A lakossági szennyvíz-ár támogatásának megállapítása. 
 

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. Ennek értelmé-

ben a támogatás mértéke 100 Ft/m³ + ÁFA összegben kerülne meghatározásra. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

138/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

csatorna-hálózaton befolyt szennyvíz díjának 2014. évi önkormányzati tá-

mogatásáról készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatornán ke-

resztül a tisztító telepre juttatott szennyvíz esetében a 2014. évi lakossági ár-

támogatás fajlagos összegét 100 Ft/m
3 

+ ÁFA-ban állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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VIII.) napirendi pont 

 

Tájékoztató a két kiemelt beruházás helyzetéről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: A szennyvízberuházás esetében a támogatás 95 %, az 

önrész 5 %-át kell csak hozzátennie az önkormányzatnak. Várospolitikai fórumon a lakossá-

got tájékoztatni fogják az eddig elért eredményekről, a megoldásra váró feladatokról ezzel 

kapcsolatban. 

Mindent elkövetnek annak érdekében is, hogy segítsék a bőrgyár területén lévő vállalkozások 

szennyvízének elhelyezésével kapcsolatban felmerülő problémák megoldását. Ezt a kérdést 

egyébként januárban a képviselő-testület elé fogja hozni. 

 

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

zottság megtárgyalta, és elfogadta a tájékoztatót. Kérte, mindenki figyeljen oda az LTP-re, 

fizessék rendszeresen, ugyanis egy-egy hónap kimaradása esetén azokra az időszakokra nem 

fogják megkapni az állami támogatás összegét. Ezért, ha egy mód van rá, mindenki próbáljon 

meg időben fizetni. 

 

 

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a tá-

jékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  

 

 

IX.) napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt szállítói állományról, a tartozás rendezése érdekében 

tett intézkedésekről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

zottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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139/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2013. évi lejárt szállítói állományokról, a tartozások rendezése érdekében 

tett intézkedésekről szóló tájékoztatót, és elfogadja azt. 

 

 

X.) napirendi pont 

 

A városgyűlés elé kerülő ügyek megtárgyalása, időpontjának meghatározá-

sa. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Javasolta, hogy a városgyűlés 2014. január 20-án, hétfőn 

18 órakor kerüljön megtartásra a művelődési házban. 

Napirendjei a következők lennének: 

- A szennyvízberuházás 2014. évi, lakosságot érintő feladatai. Előadója a kivitelező 

Swietelsky Magyarország Kft. képviselője és Kossa István a társulat elnöke. 

Ehhez a napirendi ponthoz várják még Pásztor Krisztián urat is, a Simontornyai Város-

üzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, aki bővebb tájékoztatást tud adni az elkövetkezendő idő-

szak feladatairól. 

- Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató. Előadó a polgármester. 

- Egyebek, kérdések, hozzászólások. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Körtés István képviselő: Szeretné, ha a városgyűlés napirendi pontjainak írásos anyagát a 

képviselők előre megkaphatnák, hogy ha van valami észrevételük, kiegészítésük, azt még bele 

lehessen építeni, ne a gyűlésen kelljen elmondani. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

140/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – polgármester-

ének kezdeményezésére – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 77. § (1)-(2) be-

kezdése alapján városgyűlést hirdet, a következők szerint: 

- a városgyűlés helye: a TEMI FRIED Művelődési Ház nagyterme 

- a városgyűlés kezdetének időpontja: 2014. január 20., hétfő 18
00

  óra. 
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A városgyűlés napirendi pontjai: 

 

1. A szennyvízberuházás 2014. évi, lakosságot érintő feladatai. 

Előadó: Swietelsky Magyarország Kft. képviselője 

              Kossa István elnök 

 

2. A lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató. 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

3. Egyebek: közérdekű kérdések, javaslatok.  

 

Határidő: 2014. január 20. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI.) napirendi pont 

 

E G Y E B E K 
 

XI/1.) napirendi pont 

 

A szennyvíztisztítás 2014. évi díja. 
 

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 előterjesztett anyagot. Ennek alapján a lakos-

sági díj 522 Ft + ÁFÁ-ról bruttó 663 Ft + ÁFÁ-ra, a közületi díj 760 Ft + ÁFÁ-ról bruttó 965 

Ft + ÁFA összegre változna. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: 3,4 % ágazati inflációval számoltak. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Zsolnai István képviselő: Azért, hogy a lakosság is megértse, konkrét számokat mondjanak. 

Az embereket az érdekli, mennyi a nettó összeg. 

 

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: A lakosság a legma-

gasabb hatósági díjat fogja fizetni, a számlát bruttóban kapja majd meg. Ez az az összeg, amit 

a szennyvíztelep üzemeltetője kap a SIÓ VÍZ KFT-től szennyvíztisztítási díjként. A legmaga-

sabb hatósági árat már nem a képviselő-testület határozza meg, hanem az energia hivatal, ami 

még nem történt meg. Addig pedig marad az eddigi díj. 
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Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

141/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

szennyvíztisztítás 2014. évi díjáról készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíztisz-

títás díját 2014. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

 lakossági   522 Ft + ÁFA 

 közületi   760 Ft + ÁFA. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/2.) napirendi pont 

 

Javaslat a köztemetőben szociális parcella és szociális temetkezési hely kije-

lölésére. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Torma József a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság meg-

tárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József képviselő: Törvény ide, törvény oda, számára ez nem fogadható el. Az, hogy 

különböző anyagi helyzetéből adódóan megkülönböztessenek egyes személyeket, és valahova 

eltemessék, erkölcstelen lenne. Nem akar ilyen döntést hozni, ezért határozottan nemmel fog 

szavazni. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester: Egyetért Torma József képviselő úr által elmondottakkal, 

szintén minden porcikájával tiltakozik ellene. Azonban törvényt hoztak ezzel kapcsolatban, 

amit végre kell hajtani. 
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Bárdos László címzetes főjegyző: Amennyiben a képviselő-testület nem jelöli ki a parcellá-

kat, nem kapják meg a támogatást. 

 

Csősz László képviselő: Nem lehetne úgy megoldani, hogy a katolikus egyháztól bérelt terü-

leten kijelölnek egy egyes és egy kettes sávot, és azt mondják, ezek szolgálnak szociális teme-

tésre? Ebbe a temetőszakaszba temetnék a szociálisan rászorultakat. Így nem tennének kü-

lönbséget a szociálisan rászoruló és a tehetősebb személyek között. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: A szociális parcelláknál az „SZ” betűs jelölést kell alkal-

mazni. Az eltemetett férj mellé pedig nem lehet a feleséget is odatemetni, mert kettes sírhely 

nincs. 

Amennyiben nem jelöli ki a szociális parcellákat a képviselő-testület december 31-ig, úgy a 

szociális temetés nem lesz megoldható. 

 

Zsolnai István képviselő: Mindenkinek igaza van, de a jogszabályt figyelmen kívül hagyni 

nem lehet. 

 

Torma József képviselő: Mindenkinek a lelkiismeretére van bízva a döntés. Nem tudja, ho-

gyan gondolkoznak emberek, ő nem gyakorló hívő ember, de ez kimondhatatlanul ellentétes 

azzal az eszmével, mely szerint isten előtt minden ember egyenlő. Most pedig haláluk után 

bekényszerítik őket egy szöges dróttal körbevett „SZ” betűs helyre? Megjelölve, hogy ott 

vannak azok az emberek, akik saját magukat temették el? Ehhez nem teszi fel a kezét, nem 

lesz a bohóca senkinek. Aki ezt kitalálta és komolyan gondolja, jöjjön ide, és magyarázza 

meg. 

 

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: Amennyiben nem tesznek eleget a törvényben előírtaknak, 

úgy az önkormányzatnak kell majd kifizetnie a szociális temetések költségeit. 

 

Bárdos László címzetes főjegyző: Megteheti a képviselő-testület, hogy nem jelöli ki a szoci-

ális parcellákat, de akkor fel kell vállalnia döntésének következményeit. A törvény kötelez rá, 

és amennyiben annak nem tesznek eleget, a kormányhivatal bíróságra fogja adni az ügyet, aki 

utasítja majd rá a testületet. A kormányhivatalnak ugyanis kötelessége törvényességi észrevé-

telt tenni, mivel a képviselő-testület nem tett eleget a törvény általi kötelezettségének. 

Ezen kívül, ha nincs kijelölt temetkezési hely, és januárban bejön valaki, hogy szeretné 

igénybe venni ezt a lehetőséget, nem tudnak mit tenni. Márpedig biztosan sokan élni fognak 

ezzel a lehetőséggel, mivel nem kell fizetniük érte. 

Köztemetés pedig akkor vehető igénybe, ha az elhunytnak nincs temetésre kötelezett hozzá-

tartozója.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

zattal és 1 tartózkodással – a következő határozatot hozta: 
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142/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

köztemetőben szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelöléséről 

készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában 

lévő köztemetőben (190 hrsz alatti ingatlan szerződés szerinti IX-XI, XIII. 

parcellája) e határozat mellékletét képező vázrajzon meghatározott helyen 

jelöli ki a szociális parcellát és az urnás temetések számára a szociális te-

metkezési helyet. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/3.) napirendi pont 

 

Malom utcai kút tömedékelése. 
 

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. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Torma József képviselő: Mi ennek a technológiája? Az ivóvízhez nem tudják hozzátenni? 

Van még lehetőség egy kis időhúzásra? 

 

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: Nagy nyomással kell 

beleinjektálni a cementtejet, közben el kell vágni a szűrőréteget, le kell teljesen zárni, a talpát 

úgyszintén. Ezeket, a munkákat speciális gépekkel lehet csak elvégezni. Magyarországon csak 

4-5 cég van olyan, aki vállalni tudja ezt a munkát. 

Az ivóvízhez nem lehet hozzárakni. Vannak határidők, melyeket be kell tartank, a tervet pél-

dául február 28-ig el kell készíttetni. 

 

Torma József képviselő: És ha a terv elkészítése után várnának még egy kicsit? 
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Csőszné Kacz Edit polgármester: Már eddig is húzták az időt, ami által 7 évet nyertek. Ki-

csit még várhatnak vele, de sokáig nem, mert törvény van rá. Jó lenne, ha valaki átvállalná, de 

a SIÓ VÍZ KFT. az akkreditációra vár. 

 

Körtés István képviselő: Nem tudja, hogy fizethetné ezt ki a SIÓ VÍZ KFT., volt két rezsi-

csökkentés, ott van a közműadó, ezekből kifolyólag 30 millió Ft plusz költsége jelentkezett az 

idén, és általában 10-15 millió Ft körül volt eddig a nyeresége. Idén pedig kb. 10-15 millió Ft 

vesztesége lesz. Ezért várhatóan nem fogja átvállalni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

143/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Malom utcai kút tömedékeléséről készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Malom utcai 

IV. számú kút tömedékelését a környezetvédelmi hatóság előírása alapján 

végrehajtja. A munkálatok költségét a 2014. évi költségvetése terhére az 

előzetesen becsült 2.531.000 Ft-ot biztosítja. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert az E.R.Ö.V.-el való tárgyalásokra a 

költségek átvállalása érdekében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2014. január 31. (a tervdokumentáció benyújtása tekintetében) 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

XI/4.) napirendi pont 

 

Tájékoztató a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény végrehajtásá-

ról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tapasztalatairól. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egy-

hangúlag tudomásul vette. 
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Csőszné Kacz Edit polgármester ezek után zárt ülést rendelt el. 

 

 

XI/5.) napirendi pont 

 

Himpli Judit ápolási díjjal kapcsolatban benyújtott fellebbezésének elbírá-

lása. 
 

Előadó: Zsolnai István bizottsági elnök 

 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta: 

 

144/2013.(XII.16.) KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Himpli Judit 

Simontornya, Laposi tér 8. szám alatti lakos ápolási díj megállapítása ügyé-

ben benyújtott fellebbezését megtárgyalta. Megállapította, hogy az Egész-

ségügyi, Szociális és Sport Bizottság az ápolási díj elutasításakor a jogsza-

bályban előírtaknak megfelelően járt el. 

 

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 42. § (2) bek. a) pontja alap-

ján a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, ezért a képviselő-testület 

Himpli Judit fellebbezését elutasítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

***** 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester meghívta a képviselőket a december 21-én megtartásra 

kerülő „Mindenki Karácsonya” ünnepségre. 

                                                           

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 16
55

 órakor bezár-

ta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László 

                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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