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PH/16178/2017
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én (szerdán)
17:40 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves, Házasságkötő terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás Dr. Nagy Sándor, Szedlák Szabolcs Varga István
képviselők
Sveiczer Sándor polgármester
Makó Nándor alpolgármester
Kovács István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Lányi József Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Tóth Miklós Jogi Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Balázs József irodavezető
Ecsegi Gábor irodavezető
dr. Gortva János bizottsági tag
Birnbaum István képviselő igazoltan volt távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 10 fő, az ülés határozatképes. Kiosztásra, illetve a nyilvános mappába
feltöltésre került sürgősségi indítvány. Javasolta az „Sürgősségi indítvány a „Hátrányos
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” részt venni kívánó hevesi
tanuló tanulmányainak támogatására” szóló előterjesztés felvételét zárt ülésen történő
tárgyalását.
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NAPIRENDI JAVASLAT

BETERJESZTŐ

Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 23/2016. (XII. 01.) önkormányzati
rendeletet módosító …/2017. (XII. 01.) önkormányzati
rendelete tárgyában
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Zárt ülés napirendje
1/

Indítvány a Heves Városi Művelődési, Közgyűjteményi
Intézmény, Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény, Kő Pál
Szobrászművész Állandó Kiállítás igazgatói munkakör
ellátására kiírt pályázat elbírálása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester
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Sürgősségi indítvány a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában” részt venni kívánó
hevesi tanuló tanulmányainak támogatására

Sveiczer Sándor
polgármester

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a módosított napirend pontok tárgyalását.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 23/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet módosító …/2017. (XII.
01.) önkormányzati rendelete tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Összevont bizottsági ülésen lett tárgyalva, jogalkotási kényszerhelyzetben van az
önkormányzat.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az indítványt 4 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 2 igen és 2 nem szavazattal nem döntött az
előterjesztésről.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen és 2 nem szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Kovács István képviselő
Javasolta a rendelet módosítását, hogy a reklámfelület 5 m2 alá történő csökkentése esetén
adómentes legyen a helyi vállalkozások részére.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy az Európai Unió előírja, hogy a hátrányos megkülönböztetés területi alapon
nem lehetséges, ezért a javaslat nem tehető bele a rendeletbe.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen 3 nem és 1 tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotta:
24/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a helyi adókról szóló 23/2016.
(XII. 01.) önkormányzati rendeletet módosító
…/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló indítványt és a következő
rendeletet alkotta:
24/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bejelentés
dr. Gortva János bizottsági tag
Börtön projektről kérne információt.
Sveiczer Sándor Polgármester
A Börtön Projekt esetében a korábbi Képviselő-testületi üléseken elhangzottakat kívül nem
történt változás.
Ivanics Róbert képviselő
A Komplex- telep programról kérne információt.
Sveiczer Sándor Polgármester
A Komplex-telep teljesítési határideje 36 hónap, Csillagház és Csillagpont fenntartása, ahol
szociális munkások foglalkoznak a gyerekekkel. Hozzátetette, hogy egy alacsonyabb
költségvetésű program, munkabér, megbízási díjak, esetleges javítási költségek fedezetére
elegendő. Elmondta, hogy a Komplex telepprogramnak van egy infrastrukturális pályázati
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része, erről még nem született döntést. Ebben szerepel az illegális szemét lerakások
felszámolása, Dankó út felújítása, a szennyvíz infrastrukturális része 2019. évvégére várható.
Továbbá hat darab közterületi kamerát tartalmaz a projekt.
Ivanics Róbert képviselő
Kérte a játszóterek Házirendjének kifüggesztését.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a kihelyezés megtörtént, felülvizsgálatra van szükség, hogy hol nem található.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 18:00-kor bezárta. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az ülés zártként
folytatódik tovább.

