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PH/6174/2018
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28-án (csütörtökön)
16:34 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás, 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
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
Szóné Kovács Márta HKK megbízott intézményvezető
Varróné Ungvári Ágnes HVÓBKI intézményvezető
Bundri József RNÖ elnök
Burai Flórián RNÖ alelnök
Vass Gábor állampolgár
Pataki Lászlóné állampolgár
Balázs József állampolgár
Galó László Mózes állampolgár
Nagyné Gulyás Katalin állampolgár
Dr. Kádár Imréné állampolgár
Laczházi Viktória Anna állampolgár
Dr. Lóczi László állampolgár
Tóth Gyula állampolgár
Birnbaum István, Dr. Nagy Sándor, Szedlák Szabolcs képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 54. §-a értelmében
a Képviselő-testület közmeghallgatást tart. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén
jelenlévő képviselők száma 7 fő. Az ülés határozatképes, Tóth Miklós jelezte később érkezését.
Kiosztásra, illetve a nyilvános mappába feltöltésre került egy tájékoztató az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, egy jelentés a lejárt határidejű határozatokról, valamint egy pályázati
összesítő.
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NAPIRENDI JAVASLAT

BETERJESZTŐ

1/

Indítvány a 2/2018. (II.14.) Heves Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetéséről szóló rendelt módosítása tárgyában
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

2/

Indítvány az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2017.
Sveiczer Sándor
(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
polgármester
rendelettervezet,
feladat-ellátási
szerződés
tervezet
Hevesvezekény településsel és megbízási szerződés-tervezet Dr.
Daróczi Enikő fogorvossal megtárgyalásáról
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Varróné Ungvári Ágnes
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
intézményvezető
tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Dr. Zemlényiné Bíró Judit 3360 Heves, Zrínyi M. u.
Kovács István
2/B fsz.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti
Elnök
jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány Ferencz Sándor 3360 Heves, Csabavezér 6. szám
Kovács István
alatti ingatlanra vonatkozó határozatlan idejű, szociális alapú
Elnök
bérleti szerződés piaci alapúra történő módosítása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Beszámoló a Heves Városi Közgyűjteményi Intézmény,
Szóné Kovács Márta
Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény, Kő Pál
megbízott
Szobrászművész
Állandó
Kiállítás
tevékenységéről,
intézményvezető
működéséről
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről és működéséről
Király László
TUDOMÁSUL VÉTEL
ügyvezető

3/

4/

5/

6/

7/

Zárt ülés napirendje
1/

Indítvány az önkormányzat által alapított
odaítéléséről
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

kitüntetések

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pontok tárgyalását.
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Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület a 77/2018. (V.24.); 81/2018. (V.24.); 83/2018. (V.24.); 84/2018. (V.24.);
85/2018. (V.24.); 86/2018. (V.24.); 87/2018. (V.24.); 88/2018. (V.24.); 89/2018. (V.24.);
93/2018. (V.24.); 94/2018. (V.24.); 95/2018. (V.24.); 96/2018. (V.24.); 97/2018. (V.24.);
99/2018. (V.24.); 100/2018. (V.24.); 101/2018. (V.24.); 102/2018. (VI.13.); 103/2018.
(VI.13.); 104/2018. (VI.13.); 105/2018. (VI.13.); lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
Közmeghallgatás:
Vass Gábor helyi lakos
Az Erdélyi utcából érkezett, elmondta, hogy 1-2 hónapja a Vízmű munkatársai az
eltávolították utcai kifolyó kutat és a csöveket is felszedték, amivel az utat is átvágták ez
rendkívül veszélyes az autósok és a kerékpárosok részére. Megkérdezte, hogy mikor várható
ennek helyreállítása. Másodikként elmondta, hogy a 2017-es év során az Önkormányzat
segítségét kérte a lakása előtti túl oldalban lévő veszélyes fűzfa kivágásához, hozzátette, hogy
helyére újat ültetett volna. A kérvényére ez év februárjában kapta meg a határozatot, amely
tartalmazta, hogy a fát az önkormányzat szakemberei fogják kivágni, azonban azóta nem
történt semmi, megkérdezte, hogy mikorra várható lépes ebben az ügyben. További panasza,
hogy az utcában gyakoribbá váltak a betörések, és a garázs feltörések száma, kérné az
önkormányzat segítségét a probléma orvoslására, megkérdezte, hogy a kamera elhelyezésére
nem kerülhetne sor. Véleménye szerint a vízlevezető csatorna karbantartása, tisztítása, és a
két oldalán lévő gaz levágás önkormányzati feladat lenne, valamint a garázsok mögötti részen
is elszaporodott a gyom. Hozzátette, hogy közmunkások korábban már megpróbálták rendbe
tenni, de nem igazán volt sikeres.
Varga István képviselő
Elmondta, hogy héten elkezdték a munkálatokat a kollégái azokon a helyeken ahol a járda és
az aszfalt felbontásra került a korábbi helyreállítás során. Hozzátette, hogy a holnapi napon
jelezni fogja a problémát és kéri a mielőbbi kijavítást.
Vass Gábor helyi lakos
Elmondta, hogy az utca nagyon keskeny a rajta közlekedő tehergépjárművek tönkre teszik azt,
megkérdezte, hogy kitiltásukat nem lehetne kezdeményezni.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a 31-es út javításakor a tehergépjárművek használták az utat, azonban
véleménye szerint már csökkent a tehergépjármű forgalom az utcában. Hozzátette, hogy
amennyiben a későbbiek folyamán is nagy tehergépjármű forgalom tapasztalható kiegészítő
táblával lehet a kitiltást megoldani. A fűzfa kivágása a kapcsán elmondta, hogy kivizsgálásra
kerül és az őszi fa kivágással megoldható lehet. Garázssor kapcsán hozzátette, hogy a kamera
rendszer kiépítése több lépcsős folyamat volt, jelenleg 13 kamera van kihelyezve, egy újabb
pályázattal lehetne bővíteni azok számát. Véleménye szerint a Club 31 szórakozó hely elé
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kihelyezett kamera is csökkentené az Erdélyi út problémáját. Melyik vízelvezető csatornáról
lenne szó?
Vass Gábor helyi lakos
Arra a csatornára gondol, ami összegyűjti Hevesen a vizet, ahol korábban közmunkások is
dolgoztak.
Sveiczer Sándor Polgármester
A Tesco teleken keresztül átívelő csatorna az önkormányzati tulajdon, korábban is addig
került tisztításra. Hozzátette, hogy az ott dolgozó közmunkások nem Heves város
önkormányzata foglalkoztatásában álltak, hanem a Vízig közmunkásai voltak. Hozzátette,
hogy a közmunkaprogram kifutóban van, hiszen július 1-től csökken a közmunkába bevonható
foglalkoztatottak száma. Véleménye szerint a garázs mögötti rész nem önkormányzati
tulajdon.
Ivanics Róbert képviselő
Köszöntötte a megjelent hevesi állampolgárokat. A közbiztonság javítása kapcsán elmondta,
hogy új rendőrkapitánya van Heves városnak, aki kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság
javítását, így a kamera rendszert élő erős figyeléssel láttatná el.
Dr. Lóczi László helyi lakos
A Szent Györgyi Albert utca képviseletében van jelen. Elmondta, hogy január 25-én kérvényt
adtak be, az SZTK előtti parkolás kaotikus volta miatt, hiszen az utcában a saját házaik előtti
parkírozás a jellemző. Előre lépés március 28-án lett, mikor Kovács István elnök úr kiadta a
parkolási engedélyeket. Hozzátette, hogy az utcában van egy 50 méteres tiltó tábla, míg a
másik oldalon egy oszlop, kérésük volt, hogy az 50 métert tiltó tábla kerüljön levételre, a
másik oldalra pedig megállni tilos táblát helyezzenek ki. Nem történt benne előre lépés nem
érti a miértjét. További jelzése, hogy két éve a Marci úton lévő a szennyvíz akna feltört,
amelynek kijavítása ugyan megtörtént, azonban egy kis terület aszfaltozására szükség lenne
még. Megkérdezte, hogy a Strand, és börtön projekt hogy áll.
Kovács István képviselő
Hozzátette, hogy amikor az engedély kiadása megtörtént, a hivatal részéről azt az ígéretet
kapta, hogy a megállni tilos tábla egy héten belül kikerül, sajnálja, hogy ez még nem történt
meg, bízik a mielőbbi probléma megoldásban. Aszfaltozás problémájáról nem tudott,
elmondta, hogy kátyúzáskor oda is visznek aszfaltot.
dr. Nagy Péter jegyző
Köszöntötte megjelenteket. Elmondta, hogy a tábla kihelyezésében ő mulasztott,
haladéktalanuk intézkedni fog a probléma orvoslása kapcsán, még a héten megoldják a
problémát. Hozzátette, hogy július 2-án kezdődnek el a kátyúzási munkálatok, a vállalkozót
kérni fogja, hogy a kisebb javításokat a maradék aszfaltból végezzék el.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kátyúzás kapcsán elmondta, hogy a munkálatok csúszására azért került sor, mivel a nyertes
vállalkozó nem kötötte meg a szerződést az önkormányzattal. Strand projekt kapcsán
hozzátette, hogy ígéretek vannak a júliusi kezdésre, de többet nem tud tenni az ügyben, hiszen
állami beruházás, a Magyar Közlönyben megjelent, a közbeszerzési eljárás lezajlott, az
építési engedély is kiadásra került. A börtön projekt is az önkormányzaton kívül álló pályázat,
Heves a kedvezményezettek között szerepel, a toborzó iroda is üzemel. Hozzátette, hogy a
BVOP által kért feltételek teljesítése megtörtént.
Kovács István képviselő
A Szent Györgyi Albert utca parkolási problémája kapcsán hozzátette, hogy ha kikerül a
megállni tilos tábla, kérni fogja a Kapitány urat, hogy történjen járőrözés az utcában és
kerüljön szankcionálásra a nem megfelelő várakozás. Hozzátette, hogy az önkormányzatnak
jelenleg nincs közterület felügyelője, így kénytelen a Rendőrkapitány úr segítségét kérni.
Dr. Lóczi László helyi lakos
Javasolja, hogy első körben figyelmeztetésre kerüljön sor, hiszen nem akar rosszat az SZTKba érkező beteg embereknek, csak nehezményezi, hogy nem tud a saját háza előtt megállni, ha
haza érkezik.
Pataki Lászlóné helyi lakos
A Mária utcából érkezett, témái az állat és környezetvédelem lesznek. Elmondta, hogy
nagyban jellemző az illegális szemétlerakás, igaz a korábban a város területén lévő hulladék
már Boconád határában található meg. Az utcában található füves területet nagyon szeretik a
madarak, mivel búvóhelyként szolgál számukra, a terület gyommentesítésére évi egy
alkalommal kerül sor, amikor az ott tartózkodó állatok elpusztulnak, segítséget kérne az ott
lévő állatok megmentésére. A kutyák megmentésén foglalatoskodnak az állatvédő szervezetek,
így a krakkó városrészről és a helyi gyepmestertől is mentenek ki állatokat. Több helyről
hallotta, hogy a helyi gyepmester nem megfelelően gyűjti be a kóbor ebeket, ezért is menti ki
az állatvédő szervezetek tőle is az ebeket. Elmondta, hogy a városban több helyen is előfordul,
hogy nagyméretű járművek parkolnak, amely zavarja a közlekedést. Véleménye szerint a
város külterületén parkoló biztosítása megoldhatná a helyzetet. Szemétszállítás kapcsán
elmondta, hogy többször előfordult, hogy a hulladékot szállító személyzet dobálja a kukákat,
melynek következtében eltörtnek, annak pótlása már díjköteles. Nehezményezi továbbá, hogy
szétszórják a szemetet a gyűjtés során. Véleménye szerint a lakosok hiányolják a
választókerületi képviselők beszámolóját, amely 2015. környékén jellemző volt. Megkérdezte,
hogy a Fazekas és Vágóhídi dűlő területtel mi a terve az önkormányzatnak.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy nagy zöldterülete van a városnak, igyekszik a feladatnak megfelelni, azonban
prioritási sorrendet kell felállítani és a zöldterület karbantartására, hiszen Heves körülbelül
száz hektáron fekszik kevés azon zöldterületek száma amelynek gyomtalanítása gépesítve
megoldható lenne. A kóbor ebek kapcsán elmondta, hogy több bejelentés is érkezett, hogy
mozgó járművekre támadnak. A befogott állatokat nem vállalják el a tulajdonosok, kiemelte,
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hogy az óvodák, iskolák környékén fokozottabb a kóbor ebek befogása, tehát itt is priorizálnak
a feladat ellátása során.
Tóth Miklós Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 17 óra 06 perckor megérkezett a Képviselőtestület létszáma 8 főre emelkedett.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az illegális hulladék lerakók felszámolásában május végig a közterület
felügyelők részt vettek, jelenleg nincs közterület felügyelő, így ennek megoldása folyamatban
van. Hozzátette, hogy így felszólítást tudtak ki küldeni az érintettek részére.
Pataki Lászlóné helyi lakos
Véleménye szerint kedvezményes ivartalanítást kellene biztosítani az önkormányzatnak, hogy
az állatok nem szaporodjanak el.
Sveiczer Sándor Polgármester
Utána járnak a kedvezményes ivartalanítás lehetőségének, hozzátette, hogy éves szinten
magas a befogott kóbor ebek száma. A madarak védelme kapcsán elmondta, hogy egy későbbi
időpontban történő kaszálással a védelem biztosított lehetne.
Pataki Lászlóné helyi lakos
Jogszabály alapján úgy kellene az állatokat megvédeni, hogy a gépi kaszálás előtt egy egyén
körbe megy a területen ezzel elriasztva az ott meghúzódó madarakat.
Sveiczer Sándor Polgármester
A nagyméretű járművek parkolása addig nem megoldható, amíg az önkormányzat őrzött, vagy
félig őrzött parkolót nem tud biztosítani részükre. Hozzátette, hogy az Ipari park projekt
befejezését követően, a felmaradó területen lehetne a parkolót kijelölni. Szemétszállítás
kapcsán elmondta, hogy tegnapi napon rendkívüli testületi ülésen tárgyaltak a
hulladékszállítás jövőbeli helyzetéről. Az AVE 2008-ban megvásárolta az edényzetet, így nem
a jelenlegi birtokos (a közszolgáltatás igénybe vevője) tulajdonát képezi. Elmondta, hogy
kialakulóban van egy új hulladékszállítási modell, melyben szerepel, hogy a háztartások két új
edényzetet kapnak. Fazekas és Vágóhídi dűlő kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat
csatlakozott egy zárt lőtér projekthez, melyhez a terület biztosítva lett. Eredmény még nincs.
dr. Nagy Péter jegyző
Az illegális hulladéklerakó kapcsán hozzátette, hogy a 2017-es év során több tízes
nagyságrendű volt a feljelentések száma amit az önkormányzat megtett a szabálysértési
hatóság felé. A nehézséget az okozza, hogy egyértelműen bizonyítani kellene az elkövetőről,
hogy a szemetet ő tette oda, egyébként hogy a feljelentés pozitív eredményt nem tud hozni,
mivel nem állapítható meg egyértelműen az elkövető kiléte.
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Kovács István képviselő
Szó volt, hogy a helyi gyepmester nem megfelelően jár el az állatok begyűjtésekor, véleménye
szerint, ha ezt bizonyítani lehet, akkor lépéseket szükséges tenni az ügyben.
Tóth Gyula helyi lakos
Elmondta, hogy a Három Ház ABC előtt található parkolóba eső esetén belefolyik a víz,
segítséget kérne a megoldásra. Heves Ponyva irányából a 31-es útra jobbra történő
kanyarodás esetén nagyon veszélyes, hiszen a fő útról érkező jármű nem látható be.
Megoldást kellene rá találni, akár a 31-es út kiszélesítésével. Megkérdezte, hogy mik a tervek
a CBA Áruház helyén lévő ingatlannal. Továbbá javasolja, hogy az 1984. január 1-én átadott
és társadalmi munkával kialakított futófolyosó felújítására kerüljön sor, hiszen az segítséget
nyújtana a mindennapos testnevelés órákhoz, illetve a sportolni vágyok részére is.
Sveiczer Sándor Polgármester
A futófolyosó kapcsán elmondta, hogy egyeztetéseket folytatott a KLIK vezetőjével, akinek
tervei között szerepel annak rendbetétele, melyre egy koprodukciós pályázat keretében is sor
kerülhetne. A CBA Áruház hasznosításáról nincs információja. A 31-es út kapcsán hozzátette,
hogy a közút felé jelezni szükséges a problémát, hiszen az ő beruházásuk volt. A Három Ház
ABC előtti parkoló kivizsgálásra kerül, véleménye szerint vízelvezetéssel, vagy szikkasztó árok
kiépítésével megoldható lenne a helyzet.
Kis Tamás képviselő
Három helyi lakos megkeresésére kért szót a közmeghallgatáson. Elmondta, hogy a Somogyi
út 67. szám alatti ingatlan előtt elhatalmasodott a fű, annyira, hogy a járdán sem lehet már
közlekedni, annak rendezésére ígéretet kaptak, de nem történt semmi az ügyben. A Gyöngyösi
út 96. szám alatti lakosok bejelentése, hogy az út és temető közötti területen nagyon magas a
fű, az önkormányzat közbenjárását kérnék, továbbá annak kiderítését, hogy kinek a tulajdona
az. A gyöngyösi úti házaspár további kérése, hogy az előttük lévő árkot, ha van rá lehetőség,
akkor az önkormányzat mélyítse meg. Elmondta, hogy a dobókör gyomtalanításában is kérné
az önkormányzat segítségét, továbbá a két dobókör közül az egyik felújítása megtörtént,
azonban a másik is javítása is szükségessé vált. Hozzátette, hogy világbajnokságra készülnek
a fiatalok, így a rendbetétele nagyban segítené a gyakorlásukat, hiszen Kovács László részt
vehet Finnországban az ifjúsági világbajnokságon.
Sveiczer Sándor Polgármester
Somogyi úti ingatlan kapcsán elmondta, hogy intézkedés már történt. A gyöngyösi úti temető
előtt rész rendbetételéről egyeztetett a plébános úrral közös megoldás érdekében, annak
rendezése is folyamatban van. A dobókör felújításában Mező Lászlótól, a Heva Kft.
vezetőjétől fog segítséget kérni. További hozzászólás nem lévén elmondta, hogy a
közmeghallgatás során elhangzott problémák megoldására fognak törekedni.
A közmeghallgatás 17 óra 37 perckor befejeződött. Sveiczer Sándor Polgármester 5 perc
szünetet rendelt el. A Képviselő-testület nyílt ülése 17 óra 50 perckor folytatódott.
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Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány a 2/2018. (II.14.) Heves Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetéséről szóló rendelt módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 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 tartózkodás mellett nem döntött az
előterjesztésről.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen 2 tartózkodás mellett a következő
rendeletet alkotta:
8/2018. (VII.02.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
készült indítványt és a következő rendeletet
alkotta.
8/2018. (VII.02.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2. napirendi pont tárgya: Indítvány az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2017.
(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet, feladat-ellátási
szerződés tervezet Hevesvezekény településsel és megbízási szerződés-tervezet Dr. Daróczi
Enikő fogorvossal megtárgyalásáról
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
9/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az egészségügyi alapellátás
körzeteiről
szóló
8/2017.
(IV.
01.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
készült indítványt és a következő rendeletet
alkotta.
9/2018. (VI.29.) önkormányzati
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

rendelet

a
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Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztést mellékletét képezi a Feladat-ellátási szerződés tervezet
Hevesvezekény Község Önkormányzatával fogorvosi alapellátásról, továbbá a Megbízási
szerződés tervezet Dr. Daróczi Enikő fogorvossal a Heves Város IV. számú fogorvosi
körzetben a fogorvosi alapellátás biztosítására, melyekről döntés szükséges. Kérte a
Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Feladat-ellátási szerződés tervezet
Hevesvezekény Község Önkormányzatával fogorvosi alapellátásról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
107/2018. (V.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az fogorvosi alapellátásra szóló
Feladat-ellátási
szerződést
Hevesvezekény
településsel és támogatja azt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Megbízási szerződés tervezet Dr.
Daróczi Enikő fogorvossal a Heves Város IV. számú fogorvosi körzetben a fogorvosi
alapellátás biztosításáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
108/2018. (V.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az fogorvosi alapellátás Heves
Város IV. számú fogorvosi körzetére, és
támogatja a megbízási szerződés kötését Dr.
Daróczi Enikő fogorvossal.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
3. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyában
Beterjesztő: Varróné Ungvári Ágnes intézményvezető
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
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Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

109/2018. (VI.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására szóló előterjesztést
és a Szervezeti és Működési Szabályzatot és
annak mellékleteit elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Varróné
intézményvezető

Ungvári

Ágnes

4. napirendi pont tárgya: Indítvány Dr. Zemlényiné Bíró Judit 3360 Heves, Zrínyi M. u.
2/B fsz.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
tárgyában
Beterjesztő: Kovács István elnök
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert mint a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú következő határozatot hozta:

szavazattal a

110/2018. (VI.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Dr. Zemlényiné Bíró Judit 3360
Heves, Zrínyi M. u. 2/B. fsz. 2. szám alatti
ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
tárgyában
előterjesztett
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 16/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet. 3. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a 12. § (12) bekezdése alapján, Dr.
Zemlényiné Bíró Judit 3360 Heves, Zrínyi
M. 2/B fsz. 2. szám alatti lakásra vonatkozó
bérleti szerződést 2018. augusztus 1-től 2023. július 31 - ig meghosszabbítja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
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5. napirendi pont tárgya: Indítvány Ferencz Sándor 3360 Heves, Csabavezér 6. szám alatti
ingatlanra vonatkozó határozatlan idejű, szociális alapú bérleti szerződés piaci alapúra
történő módosítása tárgyában
Beterjesztő: Kovács István elnök
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ivanics Róbert mint a Pénzügyi Bizottságot elnökhelyettese elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
111/2018. (VI.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Ferencz Sándor 3360 Heves,
Csabavezér 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó
határozatlan idejű, szociális alapú bérleti
szerződés piaci alapúra történő módosítása
tárgyában előterjesztett indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 16/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet. 3. § (1)
bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, Ferencz Sándorral - 3360 Heves,
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Csabavezér 6 u. szám alatti önkormányzati
bérlakás vonatkozásában piaci alapú,
határozatlan idejű bérleti jogviszonyt létesít.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint,
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
6. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Heves Városi Közgyűjteményi Intézmény,
Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény, Kő Pál Szobrászművész Állandó Kiállítás
tevékenységéről, működéséről
Beterjesztő: Szóné Kovács Márta megbízott intézményvezető
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
112/2018. (VI.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves Városi
Közgyűjteményi Intézmény, Helytörténeti és
Sakktörténeti
Gyűjtemény,
Kő
Pál
Szobrászművész
Állandó
Kiállítás
tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót.
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7. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről és működéséről
Beterjesztő: Király László ügyvezető
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és tudomásul vette.
Ivanics Róbert bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és tudomásul vette.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte, hogy a Képviselő-testület tudomásul tudja-e venni a gyermekétkeztetés helyzetéről
és működéséről szóló tájékoztatót.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a gyermekétkeztetés
helyzetéről és működéséről szóló tájékoztatót.

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.

