SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
 7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.,  74/586-920

ELŐTERJESZTÉS
MUNKAHELY-TEREMTÉSI FELADATTERV
Tisztelt Képviselő-testület!

Első alkalom, hogy a Tisztelt Testület elé kerül a munkahely-teremtési feladatterv anyaga, mégpedig olyan formában, hogy valamennyi bizottság elkészítette az anyagot e kérdés kezelésére, javítására.
Nagyon fontos e téma, hisz lassan egy évtizede, hogy a legégetőbb gond a munkanélküliség kezelése, a munkahely-teremtés.
Simontornyán a munkahelyek tömeges megszűnése 1992-től folyamatos, elsőként a Bőr- és
Szőrmefeldolgozó Vállalat, a Költségvetési üzem, a TSZ, a DÉDÁSZ helyi megszűnése, majd a
legnagyobb munkahely, a Bőrgyár megszűnése a legiparosodottabb nagyközségből a kisvárossá
nőtt város Tolna megye legnagyobb munkanélkülivé vált kisvárosává tette.
A lakosság létszáma: 4771 fő, ebből aktív korú (18-62 év) 2863 fő.
A település jelenlegi munkahelyi mutatói az arányos átlagot meghaladó munkanélküliségi rátát
tükröz. 2003. januárjában 374 regisztrált munkanélkülit jelent, de igen sajnálatos, hogy ebből a
374 főből 170 fő rendszeres szociális segélyből él. Ez esetben már tartós munkanélküliségről beszélünk, ezen munkanélküliek egyre nehezebben helyezhetők vissza a munkaerőpiac világába.
Ehhez még szorosan kapcsolódik becslések szerint mintegy 30 fő, akik a családi jövedelem szerint
nem jogosultak rendszeres szociális segélyre, regisztráltak között nem szerepelnek, mert minden
támogatási formát kimerítettek, vagy nem működtek együtt a Munkaügyi Központtal.
A munkanélküliség nagyarányú alakulása rányomja a bélyegét városunk fejlődésére. Egyre nagyobb hányad került a költségvetésbe e terület finanszírozására.
Csökkent a lakosság jövedelmi képessége, a vásárlóerő, ami kihat településünk egészére.
Jelenleg 104 társas vállalkozás, 130 egyéni vállalkozó van Simontornyán.
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Az elmúlt időszakban megválasztott képviselő-testület több intézkedést hozott, hogy kezelje e
kérdést.
Az Ipari Park ötlete még 1995-re nyúlik vissza. Először a megfelelő területet kellett megkeresni
illetve kiválasztani, amely a 61-es főút és a vasút közötti területre esett, a belterülettől északkeletre.
1996 tavaszán megbízást adtunk a BÍNEA Kft-nek a rendezési tervünk módosítására. Ennek
munkapéldánya még a fenti területet jelölte meg ipari területnek. Az Ipari Parkot egyik – akkori
testületi tag – tetette át az út másik oldalára. Természetesen a rendezési tervet is módosíttattuk
ennek megfelelően.
A rendezési terv készítésével párhuzamosan több társasággal tárgyaltunk az Ipari Park cím elnyeréséhez szükséges tervek és tanulmányok elkészíttetése érdekében. A rendezési tervet a képviselőtestület az 1997. november 11-i ülésén fogadta el. Erre azért is szükség volt, mert a részletes rendezési terv készítését csak ennek birtokában lehetett elkezdeni. A részletes rendezési terv pedig
része a pályázati anyagnak.
A pályázati anyag és a megvalósíthatósági tanulmány 1999-re készült el olyan formában, amely a
képviselő-testület számára elfogadható volt. A pályázat beadásához szükség volt a földterület tulajdonjogára, vagy a határozott ideig szóló, de legalább 25 éves haszonbérleti szerződésre. Ekkor a
földtulajdonosok – az önkormányzat kényszerhelyzetét kihasználva – a piaci ár ötszöröséért adták
ki bérbe birtokukat. A haszonbérleti szerződést az önkormányzat ügyvéddel készítette el, amely
nem a legjobban sikerült. Az ügyvéd a szerződés időtartamát nem a park megvalósításához, hanem a cím elnyeréséhez kötötte. Az Ipari Park címet 1999. december 15-vel elnyertük, így a területbérleti szerződés – az önkormányzat által – felbonthatatlanná vált.
Amennyiben az Ipari Parkban a cím elnyerését követő 3 éven belül érdemi fejlődés nem történik,
úgy a címet elvesztik. A három év 2002. december 15-vel lejárt, így bármikor várhatjuk a cím elvételét közlő levelet.
Az Ipari Park cím elnyeréséhez az alábbi költségek merültek fel:
1. Cím elnyeréséhez szükséges költségek:
- megvalósíthatósági tanulmány, pályázat, részletes rendezési terv (RRT) 11.000 eFt
- tervbírálati
100 eFt
- ügyvédi munkadíj
200 eFt
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2. Üzemeltetési költségek:
- haszonbérleti költségek

-

1999.09. – 2000.09.
2000.09. – 2001.09.
2001.09. – 2002.09.

4.500 eFt
3.000 eFt
3.000 eFt

a haszonbérleti díj csökkentésében az önkormányzat Géringer Györggyel és Attilával
megegyezett, ennek költsége
2.000 eFt

- hirdetmények

300 eFt

3. További költségek: még 22 éven keresztül évi 2.500 eFt-ot kell az önkormányzat részéről kifizetni Császár Józsefnek.
Tehát az eddig kifizetett költségek: 24.100 eFt, amely tartalmazza azt a 2.500 eFt-ot is, amelyet
Császár Józsefnek – bírósági végzés alapján – már tavaly ki kellett volna fizetni. Ezután fizetendő
még Császár Józsefnek 2024. szeptemberig évi 2.500 eFt, összesen: 55.000 eFt.
OFA pályázati úton a volt költségvetési üzem területén (1999. január - 2000. december) bőrdíszműves üzemet alakítottak ki, amely 2,5 évig üzemelt. Az alapítványi támogatás megszűnése után
az üzem veszteség miatt nem tudott nyereségesen működni, így megszűnt.
A kiutat a bizottságaink a következőkben látják:
Ügyrendi Bizottság javaslatai:
-

Továbbra is napi kapcsolattartás a Tolna Megyei Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltségével.

-

A működő vállalkozásokkal tárgyalásokat kezdeni a meglévő profilok bővítési lehetőségeiről,
mely létszámnövelést eredményezhet.

-

Felmérni és felajánlani az önkormányzat az önkormányzat meglévő területeit vagy ingatlanait
munkahelyteremtés céljára alacsony áron, esetenként díjmentesen.

-

Induló vállalkozásoknál mérlegelni kell az iparűzési adó csökkentését illetve mentességét.

-

Felülvizsgálni a bérbeadási illetve hasznosítási lehetőségét a volt költségvetési üzemnél lévő
bőrdíszműves üzemnek.

-

Az önkormányzat kezdeményezze a munkában elhelyezést segítő alapítvány újraélesztését,
rendszeres kapcsolatot tartva a kuratórium tagjaival.
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-

További együttműködés és kapcsolattartás szükséges a bőrgyár felszámolójával a meglévő
üzem munkahelyteremtő értékesítése érdekében.

-

Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a meglévő Ipari Parkok vezetőivel.

-

Igénybe kell venni a pályázati lehetőségeket, és biztosítani a szükséges saját erőt.

-

Folyamatosan igénybe venni a közhasznú munkát, és kihasználni a közcélú munka illetve a
közmunka adta lehetőségeket.

Pénzügyi – Gazdaságpolitikai Bizottság:
-

Az önkormányzatnak igen kicsi a mozgástere, kevés eszköze van a munkahelyteremtésre,
annak alapjainak, feltételrendszerének biztosításában van nagyobb szerepe (infrastruktúra, helyi adórendszer, partnerkapcsolatok lehetőségeinek kihasználása, stb.).

-

Munkahelyteremtés közvetlenül csak az önkormányzatnál, önkormányzati intézményeknél,
továbbá a közmunkaprogram keretei között képzelhető el korlátozott létszámmal, itt továbbra is fontos feladat a pályázatok figyelése és a lehetőségek maximális kihasználása, társulások
létrehozása a környező településekkel, hogy minél nagyobb hatása legyen az együttes fellépésnek.

-

A munkaerő, a szakképzett munkaerő sajnos korlátozottan van jelen Simontornyán, (pl.
HOGA Kft. nem tudott felvenni minőségi hegesztőket, lakatosokat) illetve valószínűleg nem
az a munkaerő áll rendelkezésre, akiket keresnek, pl. felsőfokú végzettség, idegennyelvtudás,
speciális szakmai tudás, betanított munkaerő sajnos sok van környezetünkben.

-

Letelepedés támogatása: ez jelenleg nem megoldott, hiszen nincsenek üres bérlakások, folyamatban van a bérlakás-építési pályázat, ez egy lehetőség, ha sikerül nyerni a pályázaton.

-

A szakképzett munkaerő témához tartozik a szakképzés és az átképzés. A szakképzésnél az a
gond, hogy ki tudja megmondani, hogy mire van igény 3-4 év múlva, továbbá a szakképzés
technikai, gyakorlati, szakmai feltételeinek megteremtése sem megy egyik napról a másikra,
ezenfelül a foglalkoztatók általában gyakorlott szakembereket várnak az esetleges munkahelyekre.

-

Fontos feladat lenne viszont a rendszeres kapcsolattartás a helyi vállalkozókkal, kikérni véleményüket, javaslataikat, - (már a helyi adórendelet módosítása előtt javasolta a bizottság a vállalkozók meghívását és előzetesen véleményük kikérését – nem történt meg!), ezzel párhuzamosan illetve összekötve, kibővítve a kapcsolatrendszert, tájékoztatást lehetne adni a vállalkozóknak a különböző pályázati lehetőségekről, azokról a jogszabályokról, amelyek befolyásolják a vállalkozások működését.
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- Jelenleg folyamatban van egy, a pályázatokkal foglalkozó személy munkába állítása, aki az
önkormányzati pályázati lehetőségek mellett felhívhatná a figyelmet az egyéb pályázatokra is,
amelyek érinthetik a simontornyai vállalkozókat is, továbbá segítségnyújtásra is sor kerülhetne
munkája során.
-

A helyi vállalkozások segítése, megerősítése érdekében a helyben elvégzendő önkormányzati
beruházások, egyéb munkák esetén előnyt kellene biztosítani nekik, vagy ha nincs Simontornyán az adott munkához megfelelő vállalkozó, akkor a helyi munkaerő alkalmazását lehetne
kikötni.

-

A helyi munkák elvégésére javaslatra került még a bizottság tagjai részéről egy városgazdálkodási cég alapítása? - meggondolandó, hiszen ehhez anyagi erő, technikai feltételek szükségeltetnek.

-

A bizottság tagjai által javasoltak között hangsúlyozottan megjelenik az ún. alternatív foglalkoztatási lehetőségek feltárása, programok kidolgozása, segítése, így pl. egy turizmussal foglalkozó iroda létrehozása, vagy ennek létrehozásában történő közreműködés, és annak az irodának az aktív közreműködése a városhoz kapcsolódó rendezvények, lehetőségek propagálása
(pl. borturizmus, lovas turizmus, stb.). Itt szükség lenne a helyi vállalkozások összefogására is,
létre lehetne hozni pl. egy vállalkozók klubját vagy iparosok egyesületét, de itt természetesen
az önkormányzat csak a kezdeményező szerepet kell, hogy felvállalja.

-

Szerepel a javaslatok között egy felmérés a szolgáltatások helyzetéről, sok szakmában nincs
számlaképes vállalkozó Simontornyán (pl. háztartásigép-szerelő, festő, órás, varrónő, stb.),
vagy lehetséges, hogy vannak ilyen szakmájú vállalkozók, csak nem tudják a település lakói,
hogy kik azok, akik legálisan dolgoznak, és kik azok, akik feketén vállalnak munkát. Az előző
pontban említett vállalkozók klubja vagy iparosok egyesülete, vagy bármely más, a vállalkozókat tömörítő egyesülés tudna ezen segíteni, hiszen közösen tudnák hirdetni magukat, pl. helyi
televízióban, újságokban, közös kiadványokban.

-

A munkahelyteremtés egyik lehetséges forrása még a simontornyai kötődések megkeresése,
természetesen azt nem lehet várni, hogy egy vállalkozó saját ellensége legyen, hiszen csak nyereséges gazdálkodás esetén lehet fejleszteni, a foglalkoztatást növelni, de azonos feltételek esetén a lobbizás, a helyi kötődés felismertetése, erősítése esetleg új vállalkozásokat vonzhat Simontornyára, itt folyamatban van találkozók szervezése.

-

A téma teljes körű megismerése, tárgyalása és érdemi lépések. A programpontok kialakítása a
bizottság véleménye szerint egy, a település általános helyzetének megismerését célzó felmérés
után hatékonyabb lehetne, hiszen nem ismerjük a településen élők összetételét az alábbi
szempontok szerint:
 munkaképes lakosság száma,
 aktív dolgozók száma,
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tanulók száma, képzésük iránya,
munkanélküliek száma (nem csak a nyilvántartottak),
szakképzettség összetétele,
foglalkoztatási igények Simontornyán és a környéken, megjelölve a képesítési követelményeket.

-

Ez az általános felmérés megoldható lenne, pl. a gimnázium tanulóinak aktív közreműködésével, emlékezve a gimnázium hőskorára, amikor is szociális tanulmányokat végeztek a Székelyi úton lakottak között.

-

Az ismert környezetvédelmi problémák megoldása sürgős feladat lenne, mert ha nem oldódnak meg, akkor új vállalkozások nem fognak jönni Simontornyára, itt erőteljes lobbizásra lenne szükség.

-

A mezőgazdaság területén az önkormányzati földek kiadásával zöldség-gyümölcs termesztés
elősegítése, főleg a saját szükségletek kielégítésére, de elképzelhető lenne a piacra termelés is.

-

Feltérképezni a távmunka lehetőségeit, hiszen nem régen jelent meg ezzel kapcsolatban pályázati lehetőség.

Egészségügyi és Szociális Bizottság:
1. Közhasznú foglalkoztatás
2002 évben éves átlagos létszám 15 fő. A 2003. év elképzeléseinél éves szinten 20 fő foglalkoztatását kellene megvalósítani.
A közhasznú munkavégzésnél elsőrendű szempont a település megjelenítése, tisztasága, parkok, sportlétesítmények, közintézmények környékének fokozott tisztántartása.
2. Közcélú foglalkoztatás
2002. évben 42 fő, átlagosan 116 munkanapot dolgozott, az éves átlag 10 fő.
A közcélú foglalkoztatásnál rendszeres szociális segélyezetteknek a törvény szerinti 30 munkanap foglalkoztatását próbáltuk megoldani.
A segélyezettek szakmai végzettségük összetételének vizsgálatakor kiderült, hogy sok szakmunkás, érettségizett található a segélyezettek között.
A 2002-ben éves szinten átlagosan 10 fő foglalkoztatását mindenképpen növelni kell, pl. „A
virágos Simontornyáért” program keretében.
3. Közmunka programok
2002-ben 24 főt 90 munkanapon keresztül foglalkoztattunk, éves átlagos foglalkoztatás 7,5
fő/év.
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A magas munkanélküli mutatók miatt a településnek komoly esélyei vannak a közmunka pályázatok elnyerésére.
A közmunkaprogramok pályázatánál elsősorban az önkormányzat saját épületeinek karbantartását, felújítását lehetne elvégezni.
a.)
b.)
c.)
d.)

A rendőrség épületének festése, nyílászárók javítása.
A volt költségvetési üzem közművekkel való ellátása, felújítása.
A vendégház felújítása.
Vízelvezető árkok felújítása, tisztítása.

4. A településen dolgozó munkáltatók a jelenlegi információk szerint komolyabb fejlesztéseket,
ami munkaerő felvétellel járna, nem terveznek. A jelenlegi helyzetben már az is nagy dolog,
hogy a munkáltatók a meglévő létszámot megőrzik. A jövő tekintetében elsősorban a vállalkozások segítése, a meglévő vállalkozások esetleges létszám fejlesztésénél iparűzési adó csökkentése, új vállalkozásoknál iparűzési adó mentesség biztosítása is lehet egy kitörési pont.
A befolyt iparűzési adóból egy alap képzése, melyet a meglévő és kezdő vállalkozások pályázat
útján történő eszköz beszerzésére lehetne fordítani.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
A „turisztikai ipar” viszonylag új iparág, melynek jelentősége egye inkább növekedni fog. Oka,
hogy a gazdasági nehézségek ellenére igény van rá, s az EU-ba való belépéssel ez még hangsúlyosabb szerepet kap.
Miután Simontornya megyehatáron helyezkedik el, így nem szabadna csak Tolna megyében gondolkodnunk, hanem a Fejér megyei kezdeményezésekhez is társulnunk kellene, mert csak kistér-

ségi együttműködésben tudjuk érvényesíteni turisztikai adottságainkat.

Nem szabad gyors sikerre számítani, hanem lassan, átgondoltan, szisztematikusan a jövőképre
kihegyezve kell minden egyéb fejlesztést megvalósítani. Ha ezt a jövőképet az idegenforgalom kialakításában határozzuk meg, mindennek ezt kell támogatni.
1. Környezetvédelem: tiszta, virágos, gondozott Simontornya.
2. Munkahelyteremtés: önfoglalkoztatás illetve alkalmazottként való elhelyezkedés.
-

Fizetővendég-szolgálat (önfoglalkoztatás)
Termálvízre épülő strand, szálloda, camping (alkalmazottak)
Lovas turizmus kiépítése (alkalmazottak)
Borturizmus bővítése (őstermelők)
Kulturális rendezvények (vendéglátó-ipari egységek – alkalmazottak), stb.
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3. Partnervárosi kapcsolatok ápolása, a holland turistákkal való kapcsolat kiépítésére kulturális,
gazdasági, sport stb. téren.
4. Kapacitás kihasználása a nyári időszakban (napközi otthon – étkezés, kollégium – turistaszálló).
5. TOURINFORM Iroda működése.
6. Civil kezdeményezések felerősödése. Az alapítványok, civil szervezetek számának növelésével
több pályázati lehetőséget tudunk kihasználni. Hogy ne kelljen új alapítványi tőkét letenni, javasolom például az alábbi megoldást:
Simontornyáért Közalapítvány – Simontornya Idegenforgalmáért Szakalapítvány saját kuratóriummal (pl. Könyv István János vezetésével olyan vállalkozók, akik érdekeltek benne). Simontornya Természeti és Épített Környezetéért Szakalapítvány szintén saját kuratóriummal
(pl. Torma József képviselő olyan társakkal, akiknek ez a szívügye).
Elképzelések, feladatok:
1. Turizmusfejlesztési Alap létrehozása – Simontornya Idegenforgalmáért Szakalapítványon túl a
Simontornya Baráti Körének életre hívása a városból elszármazottak, valamint a helyiek részvételével és tagdíjával. Feladata lenne: az éves találkozók megszervezése, híradás a város eseményeiről, stb. Cél: a rendszeres kapcsolattartás, mert akkor várhatunk segítséget az elszármazottaktól.
2. A Balaton idegenforgalmi régió programjához háttérkínálat kialakítása.
a.) A Sió, mint a vízi túra, a partja, mint a kerékpártúra (Sió-menti földúton) ideális helyszínének kialakítása. Ez egyedülálló és önálló termékkínálat lenne a térségben.
Ehhez össze kellene fogni a Sió-menti településekkel is!
Jó környezetvédelmi, környezetépítő közmunkaprogram lehetne a munkanélkülieknek és
a szociális járadékon élőknek.
b.) A Tolnai Borút és a Simontornyai Hegyközség szerepe az idegenforgalom kiépítésében.
Együttműködés!!! Ezen felül a „Széköli” út kitakarítása, 1-1 pince skanzenszerű helyreállítása, stb.
c.) A lovas sport szerepe az idegenforgalom kiépítésében. Együttműködés!!!
d.) A termálfürdő szerepe az idegenforgalom kiépítésében. Együttműködés!!!
e.) A halastavak, a horgászat szerepe az idegenforgalom kiépítésében. Együttműködés!!!
f.) A Vármúzeum szerepe az idegenforgalom kiépítésében. Együttműködés!!!
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g.) A nyári nagy rendezvények jelentősége
- Színházi Nyár
- Régiók Összművészeti Fesztiválja
- DÁRIDÓ produkció
- Elszármazottak találkozója
Átgondolásra javasolta még a bizottság:
- felelevenített SFT-t,
- mozgássérültek megyei találkozójának szervezését.
Ezek a rendezvények teremthetik meg Simontornya országos ismertségét. A rendezvényekre idővel célszerű lenne megteremteni a közös infrastruktúrát (színpadon túl a hangosítást és a világítást is).
h.) EGYÉB:
- kézműves alkotóház (Simon Alapítvány),
- helytörténeti kiállítások.
Átgondolásra javasolta még a bizottság:
-

többnyelvű színes ismertető Simontornyáról (holland, német, francia, görög);
képeslapok megjelentetése a városról;
az internetes honlap újbóli előfizetése, illetve újra kellene tárgyalni a lehetőségeket, feltételeket. A rendszeres, friss anyagért felelhetnének a képviselők (havonta mindig más,
vagy 1-2 együtt, stb.). Ehhez szükség lenne egy digitális fényképezőgépre (amit az önkormányzat illetve a hivatal számtalan területen tudna még hasznosítani).

A fentiek összehangolt, átgondolt, s éveken át tartó megvalósításával eljuthatunk Simontornya
idegenforgalmának kiépítéséig, s vele együtt jó néhány munkahely megteremtéséig. Maga a túrizmus, az idegenforgalom kiépítése nem lehet csak az önkormányzat feladata, de az erre irányuló
kezdeményezések, szervezések, az „élre állás” az önkormányzat feladata. Az egyéni és közösségi
célok, programok egyeztetésével, összehangolásával elejét tudja venni az egymást kioltó kezdeményezéseknek.
Összegezve:
Az elkövetkezendő 4 év legfontosabb feladatai:
1. Környezeti problémák rendezése állami szinten.
2. Rendszeres szociális segélyben részesülők kiemelése a segély rendszerből. Folyamatosan élni a
közhasznú, közcélú, közmunka lehetőségével Simontornya gesztorságával.
Így lehetőség nyílik arra, hogy Simontornya tiszta, gondozott, virágos város legyen.
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3. Működő vállalkozásokkal való tárgyalások megkezdése, közös együttműködés, egymás kölcsönös segítése. Létszámnövelés esetén adócsökkentés. Az önkormányzat január 15-ével EUs és idegenforgalommal kapcsolatos köztisztviselőt vett fel, akinek feladata az önkormányzati
pályázatok készítése, vállalkozók pénzügyi, adóügyi, pályázati anyagokról való tájékoztatása.
TOURINFORM Iroda kialakítása. Vállalkozók klubjának létrehozása.
4. Felmérni és felajánlani az önkormányzat meglévő területeit és ingatlanait munkahelyteremtés
céljára, alacsony áron, esetenként díjmentesen. Önkormányzati földek kiajánlása, piac szerepének bevonása (felvásárlás).
5. Munkahelyteremtés lehetséges forrása továbbá az „elszármazottak találkozójának” megszervezése, lobbizás kisvárosunkért megyei és országos szinten.
6. Az Ipari Park hasznosításának felülvizsgálata, kiajánlás készítése.

5/2003.(I.27.) számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkahely-teremtési feladattervvel
kapcsolatos polgármesteri előterjesztést megtárgyalta, és az elkövetkezendő 4 év legfontosabb
feladatait a következők szerint határozta meg:
1. Környezeti problémák rendezése állami szinten.
2. Rendszeres szociális segélyben részesülők kiemelése a segély rendszerből. Folyamatosan élni a
közhasznú, közcélú, közmunka lehetőségével Simontornya gesztorságával.
Így lehetőség nyílik arra, hogy Simontornya tiszta, gondozott, virágos város legyen.
3. Működő vállalkozásokkal való tárgyalások megkezdése, közös együttműködés, egymás kölcsönös segítése. Létszámnövekedés esetén adócsökkentés. Az önkormányzat január 15-ével
EU-s és idegenforgalommal kapcsolatos köztisztviselőt vett fel, akinek feladata az önkormányzati pályázatok készítése, vállalkozók pénzügyi, adóügyi, pályázati anyagokról való tájékoztatása. TOURINFORM Iroda kialakítása. Vállalkozók klubjának létrehozása.
4. Felmérni és felajánlani az önkormányzat meglévő területeit és ingatlanait munkahelyteremtés
céljára, alacsony áron, esetenként díjmentesen. Önkormányzati földek kiajánlása, piac szerepének bevonása (felvásárlás).
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5. Munkahelyteremtés lehetséges forrása továbbá az „elszármazottak találkozójának” megszervezése, lobbizás kisvárosunkért megyei és országos szinten.
6. Az Ipari Park hasznosításának felülvizsgálata, kiajánlás készítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
Simontornya, 2003. január 15.

Csőszné Kacz Edit sk.
polgármester

