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PH/8085/2018
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 1-én (szerdán)
8:04 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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
Birnbaum István Pénzügyi Bizottság elnöke
Kovács István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Tóth Miklós Jogi Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
Balázs József irodavezető
Ecsegi Gábor irodavezető
Almási Attila csoportvezető
Smidelik Éva Hevesi Híd Szociális Szövetkezet képviseletében
Rácz Béla Hevesi Híd Szociális Szövetkezet képviseletében
Lányi József, Dr. Nagy Sándor, Szedlák Szabolcs képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 8 fő, az ülés határozatképes. Kiosztásra, illetve a nyilvános mappába
feltöltésre kerültek sürgősségi indítványok. Javasolta, hogy a „Sürgősségi indítvány „A helyi
gazdaság fejlesztése Heves városban” című és TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 azonosító
számú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok és kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása tárgyában” a „Sürgősségi
indítvány „Ökoturisztikai fejlesztés Heves városban” című és TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok és
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása tárgyában”, a
„Sürgősségi indítvány „A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése” című és TOP-2.1.216-HE1-2017-00001
azonosító
számú
projekt
megvalósításához
szükséges
projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában”, valamint a „Sürgősségi indítvány Heves
Város Önkormányzata és az Agapé Keresztény Gyülekezet Egyesület között létrejövő bérleti
szerződés megkötése tárgyában” és a „Sürgősségi indítvány a Hevesi Híd Szociális
Szövetkezetnek a 3360 Heves, Fő út 20. szám alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó
szívességi használat kérelme tárgyában” szóló indítvány felvételét és nyílt ülésen történő
tárgyalását.
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NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány Heves Város Önkormányzata 2018.évi közbeszerzési
tervének módosítása tárgyában
HATÁROZAT–EGYSZERŰ TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
Sveiczer Sándor
polgármester
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9/
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Indítvány Dél-Hevesi Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft.
alapítása, Felügyelő Bizottsági ügyrendjének elfogadása és az
ügyvezetői pályázat kiírása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a Heves, belterület 1889, 1890/2, 1890/3 helyrajzi
számú ingatlanok összevonása és művelési ág módosítása
tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 kódszámú,
„Iparterület kialakítása Heves városban” tárgyú pályázat
tervezési feladatok ellátása tárgyában
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány „Kerékpárút fejlesztése Heves városában”
elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárás megindítása
tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány a 3360 Heves, Kolozsvári u. 10. 2/3 szám alatti
ingatlan bérbeadása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány „A helyi gazdaság fejlesztése Heves
városban” című és TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 azonosító
számú
projekt
megvalósításához
szükséges
projektmenedzsmenti feladatok és kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány „Ökoturisztikai fejlesztés Heves
városban” című és TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 azonosító
számú
projekt
megvalósításához
szükséges
projektmenedzsmenti feladatok és kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány „A hevesi Vicán-tó és környezetének
fejlesztése” című és TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 azonosító
számú
projekt
megvalósításához
szükséges
projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzata és az Agapé
Keresztény Gyülekezet Egyesület között létrejövő bérleti
szerződés megkötése tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a Hevesi Híd Szociális Szövetkezetnek a
3360 Heves, Fő út 20. szám alatti önkormányzati ingatlanra
vonatkozó szívességi használat kérelme tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Kovács István
elnök

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
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Zárt ülés napirendje
1/

2/

Indítvány Molnár Lajos Ádám 3360 Heves, Dózsa Gy. út 116.
szám alatti lakossal a 3360 Heves, Pusztacsász 46. szám alatti
ingatlanra kötött adásvételi szerződés jóváhagyása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a HEVA Kft.-vel bútorok megvásárlására adásvételi
szerződés jóváhagyása és a Rendőrkapitányság Heves részére
történő ingyenes felajánlása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pont tárgyalását.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervének módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Nem hangzott el.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
126/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CLXIII. törvény 42. § (1) bekezdésében
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biztosított jogkörében eljárva Heves Város
Önkormányzata
2018.
évi
összesített
közbeszerzési tervének módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felkéri a
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét,
hogy intézkedjen a 2018. évi közbeszerzési terv
módosításnak a Város honlapján történő
közzététele érdekében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Péter jegyző útján dr. Kovács
Krisztina aljegyző
2. napirendi pont tárgya: Indítvány Dél-Hevesi Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft.
alapítása, Felügyelő Bizottsági ügyrendjének elfogadása és az ügyvezetői pályázat kiírása
tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy korábban már tárgyalta a testület a hulladékszállító vállalkozás
megalakulását, melyet a Kistérségi Társulás is támogatott, így a Kistérség területén
hulladékgazdálkodási feladatok közül a hulladék gyűjtési és szállítási feladatok ellátására
saját céget hozz létre.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy Polgármester Úr megkereste Kisköre és Erdőtelek polgármesterét azzal,
hogy tegyenek javaslatot a Felügyelő Bizottsági tagok személyére, így a legfrissebb
információi szerint Kisköre és Erdőtelek Polgármestere lesznek a tagok.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy Polgármester Úr hol és milyen tisztségeket tölt be, az összeférhetetlenség
elkerülése miatt.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Kistérségi Társulás elnöke, a Regio-Kom-nál elnökségi tag, a Dél-hevesi
Ivóvíz Minőségjavító Társulás elnöke. Hozzátette, hogy a megalakítandó cégnél nem lesz
felügyelő bizottsági tag, így nem alakul ki összeférhetetlenség.
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Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy volt-e előzetes felmérés, hogy kifizetődő lesz-e a vállalkozás megalapítása,
azaz a bevétel fedezni fogja-e a kiadást, továbbá lesz-e megfelelő számú dolgozó, ez hogyan
fog alakulni, az NHSZ-től átvételre kerülnek-e? NHSZ Hevesi Városfenntartó Kft. pénzügyei
rendezetlen, tőke hiánnyal küzd, felszámolás esetén visszahat-e az önkormányzatra.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Hulladékszállító Nonprofit Kft. létrehozásáról a kistérségi társulás 16
települése döntött, úgy, hogy 2019. január 1. napjától önmaga végzi a hulladékszállítást. A
létrehozandó cég betagozódik a Szelektív Nonprofit alá, egy korábbi Regio-Kom ülésen két
település nem szavazta meg, a többiek ezt támogatták. A döntések kapcsán cégalapítás
szükséges, gazdaságossági számítás csak arra készült, amely a Szelektívtől megkaptak.
Hozzátette, hogy eszközök vásárlására nem lesz szükség, autó bérlésére kerül sor, az edényzet
pályázati forrásból lesz megoldott, a létszám még kérdéses. Előzetes számítások alapján a
létrehozandó cégnek minimális nyereséget kell termelnie. Hozzátette, hogy az NHSZ
folyamatosan veszíti el a területeit, hiszen három megyét érintet, de többen hasonlóan
vállalkozást hoznak létre, mint a hevesi járás.
dr. Nagy Péter jegyző
NHSZ Hevesi Városfenntartó Kft., mint korlátolt felelősségű társaság vonatkozásában a tag
kötelezettsége a törzsbetét szolgáltatására korlátozódik, a kft. tartozásaiért a tag nem felel.
Jelenleg a cégnek cashflow probléma nincs. Azonban van egy lezáratlan tagi kölcsöne, tehát
egy esetleges felszámolás oka az lehet, ha a tag érvényesíti a tagi kötelezettségét, azaz a tag
maga számolja fel a saját cégét.
Kis Tamás képviselő
Elsődleges szempont, hogy a szolgáltatás folyamatosan működjön, továbbá, hogy az
önkormányzatnak ne kerüljön külön kiadásába. Kritikus számára, hogy az edényzet pályázat
útján lesz biztosítva, mivel a vállalkozás megindításához már nem sok idő van. A korábbi
edényzetek felhasználása lenne a legmegfelelőbb. Az elmondottak alapján nem látja a
megfelelő működés lehetőségét. Jegyző úr nyitva hagyta azon kérdést, hogy ha az NHSZ
Magyarország követeléssel áll elő, akkor az önkormányzatnak is helyt kell állni.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy korlátolt felelősségű társaság tartozásaiért a tagnak nem kell helytállni. Az
önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem lehet, ilyen addig volt, amíg biztosítania kellett
cég alapításához szükséges pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás.
Kovács István képviselő
Hozzátette, hogy a hulladékszállító edényzet közbeszerzése elindult, tudomása szerint több
színű edényzet lesz. Megkérdezte, hogy ha már két önkormányzat felügyelő bizottsági tag lesz,
Hevesnek, mint legnagyobb településnek is meg kell mondani, vagy később kell delegálni.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Szelektív Kft. pályázata folyamatban van 400 ezer lakos hulladékszállításáért fog felelni,
infrastrukturális pályázat folyik, eszközök, gépek, tudomása szerint már a telephelyen van,
azonban Heves edényzettel való ellátása január 1-től lehet. Hozzátette, hogy az
önkormányzatnak 2018. december 31-ig az NHSZ Heves Kft-vel van szerződése.
Birnbaum István képviselő
Elmondta, hogy minden vállalkozás megindításakor vannak aggályok, hogy hogyan fog
alakulni. Megkérdezte, hogy lakossági és közületi hulladékszállításra is sor fog kerülni.
Sveiczer Sándor Polgármester
Lakossági hulladékszállításra kerülne sor. Az üzleti versenyszférához tartozik, ellátására van
lehetőség, hozzátette, hogy azt az NHSZ is viheti.
Birnbaum István képviselő
Milyen bevétellel és kiadással számolt az önkormányzat az üzleti tervben.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kiindulási adat a Regio-Kom három cég hulladékszállítás adatai voltak, hozzátette, hogy
Jászberény és Jászapáti is ragaszkodott a területéhez, az adatok csak lakossági
hulladékszállításra vonatkoztak. Fix bevétel az NHKV által utal 17 település lakosára járó
összeg, ami körülbelül évi 230 millió forint lehet.
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy NHSZ üzletrésznek van-e értéke, telephely tekintetében, ha igen mi lehet
ennek a sorsa a cég megszűnése esetén.
dr. Nagy Péter jegyző
Tudomása szerint a Károlyi Mihály út 15. szám alatti ingatlan tagi hozzájárulásként került a
társaság részére átadásra, tehát ez semmiképpen nem jár vissza. Az üzletrész értékének
meghatározása nem egyszerű, hiszen annak van névértéke és a társaság aktuális pénzügyi
helyzetétől függő értéke. A telephely a cég vagyonát képezi, melyről nem a tagok döntenek.
Kovács István képviselő
Az edényzet kapcsán elmondta, mint felügyelő bizottsági tag, úgy gondolja, hogy a kukák
értéke már nulla, így azon lesz, hogy ezek a lakosoknál maradhasson.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy amennyiben a lakossági és közületi hulladékszállításra külön kerül sor,
akkor az is lehet, hogy két cég lesz, továbbá ha ez a helyzet áll elő a saját cégnek telephelyet
kell biztosítani. Megkérdezte, hogy hol lesz a telephely.
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Sveiczer Sándor Polgármester
A telephelyről még nem tud információt adni, jelenleg a Szerelem Alfréd út 13. alá lesz
bejegyeztetve, hogy a cég alapítása lehetséges legyen
Ivanics Róbert képviselő
A hulladékudvar munkaerő hiányában nem működik, megkérdezte, hogy ennek ellátása is
feladata lesz az új vállalkozásnak.
Makó Nándor Alpolgármester
Hulladék udvar szombat délelőttönként nyitva van.
Birnbaum István képviselő
Megkérdezte, hogy munkaerő az NHSZ munkavállalói lesznek?
Sveiczer Sándor Polgármester
Egyelőre még nem tudja megmondani.
Kovács István képviselő
Elmondta, hogy több alkalmazottal egyeztetet az új helyzetről, akik átjönnének a kialakítandó
vállalkozáshoz.
Hozzászólás
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:
127/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Dél-Hevesi Kistérségi
Hulladékszállító Nonprofit Kft. alapítása,
Felügyelő Bizottsági ügyrendjének elfogadása és
az
ügyvezetői
pályázat
kiírása
tárgyú
előterjesztést és a következő döntést hozta
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az ezen határozat
elválaszthatatlan részét képező 1. számú
melléklet szerinti tartalommal a Dél-Hevesi
Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft.
Alapító Okiratát.
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2. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az ezen határozat
elválaszthatatlan részét képező 2. számú
melléklet szerinti tartalommal a Dél-Hevesi
Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.
3. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az ezen határozat
elválaszthatatlan részét képező 3. számú
melléklet szerinti tartalommal a Dél-Hevesi
Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének pályázati kiírását.
4. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az újonnan létrehozandó társaság
törzstőkéjéhez lakosság számarányosan
biztosítja a tagi hozzájárulását. A
hozzájárulás formája pénzbeli. A tagi
hozzájárulás
összegét
Heves
Város
Önkormányzata a 2017. december 31.
napján irányadó lakosságszáma és a Délhevesi Kistérségi Társulás általa tömörített
települések
együttes
lakosságszámának
hányadosát szorozva 915.734 Ft, azaz
kilencszáztizenötezer
–
hetesszázharmincnégy forint összegben
határozza meg. A tagi hozzájárulás összege
Heves Város Önkormányzat 2018. évi
költségvetése általános tartalék során
rendelkezésre áll.
5. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az újonnan
létrehozandó társaság székhelyeként a
HEVA Kft. tulajdonát képező 3360 Heves,
Szerelem Alfréd utca 13. szám alatti ingatlan
kerüljön bejegyzésre, egyben felhatalmazza a
HEVA Kft. ügyvezetőjét Mező Lászlót a
székhelyhasználat jogcímének igazolására
szolgáló okirat aláírására.
Határidő:
értelem szerint,
Felelős:
1-4. pont tekintetében Sveiczer
Sándor útján dr. Krasznay Zsófia jogtanácsos
5. pont tekintetében Mező László
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3. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves, belterület 1889, 1890/2, 1890/3 helyrajzi
számú ingatlanok összevonása és művelési ág módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Véleménye szerint egy korábbi a szociális város rehab pályázatban is szerepelt a
szegregátumban egy játszótér kialakítása. Megkérdezte, hogy ennek kialakítása megtörtént-e,
és működik-e. Továbbá megkérdezte, hogy a kialakítandó játszótér megközelíthető lesz, hisz a
térkép másolat alapján ingatlanok veszik körül.
Sveiczer Sándor Polgármester
A Komplex telepprogramban szerepel, hogy 2019. évvégéig egy játszóteret kell kialakítani,
amely a Nyár útról megközelíthető lesz. Elmondta, hogy nem rendelkezik információval, hogy
korábban volt-e pályázat erre.
Hozzászólás
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:
128/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a 3360 Heves, 1889, 1890/2, 1890/3
helyrajzi számú ingatlanok összevonása és
művelési ág módosítása tárgyában előterjesztett
indítványt és a következő határozatot hozta:
1) Heves Város Önkormányzat Képviselő
testülete az önkormányzat vagyonáról, a
vagyon
feletti
tulajdonosi
jogok
gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről szóló
13/2013.
(VI.
28.)
önkormányzati
rendeletének 4 § (2)és (3) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a Heves,
belterület 1889, 1890/2, 1890/3 helyrajzi
számon felvett Nyár utcában található,
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„kivett
beépítetlen”
megnevezésű
ingatlanokat telekegyesítési eljárás keretében
összevonja. Heves Város Önkormányzat
Képviselő testülete akként határoz, hogy a
„kivett, beépítetlen terület” megnevezésű
területeket művelési ág változtatás eljárás
keretében közterületté nyilvánítja.
2) Heves Város Önkormányzat Képviselő
testülete felhatalmazza Sveiczer Sándor
polgármestert a telekegyesítési és művelési
ág változtatása tárgyú eljárásoknak az
illetékes Hevesi Járási Kormányhivatal,
Hevesi Járási Földhivatalnál történő
kezdeményezésére
és
a
szükséges
jognyilatkozat megtételére.
Határidő: azonnal.
Jelentéstétel: 2018. augusztus 15.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
4. napirendi pont tárgya: Indítvány a TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 kódszámú,
„Iparterület kialakítása Heves városban” tárgyú pályázat tervezési feladatok ellátása
tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
129/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002
kódszámú, „Iparterület kialakítása Heves
városban” tárgyú pályázat tervezői feladatok
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ellátása tárgyában című előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kapott ajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatként az Equinox
Consulting Kft. (7400 Kaposvár, Damjanich
u. 6. II. lph. 3/2) ajánlatát fogadja el a TOP1.1.1-16-HE1-2017-00002
kódszámú,
„Iparterület kialakítása Heves városban”
tárgyú pályázat tervezői feladatok ellátására.
2) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete Felhatalmazza Heves Város
polgármesterét Sveiczer Sándort az Equinox
Consulting Kft.-vel a megbízási szerződés
megkötésére és aláírására 25 654 000 Ft
megbízási díj kikötése mellett. A szerződés
szerinti megbízási díj Heves Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül
a felhalmozási célú TOP-1.1.1-16-HE12017-00002
kódszámú,
„Iparterület
kialakítása
Heves
városban”
tárgyú
fejlesztési
beruházás
megvalósítására
elkülönített kiadási költségvetési soron belül
biztosított.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
5. napirendi pont tárgya: Indítvány „Kerékpárút fejlesztése Heves városában” elnevezésű
pályázat közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
130/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a „Kerékpárút fejlesztése Heves
városában”
elnevezésű
pályázat
megvalósításához
szükséges
közbeszerzési
eljárás megindítása tárgyú indítványt és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a „Kerékpárút fejlesztése
Heves városában” elnevezésű pályázat
megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárás megindításával.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárásban történő
ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel
ajánlattételre (a Kbt. 115. § (2) bekezdése
alapján):
1.) KŐFUV Kft.
3012 Nagykökényes, Tsz. Major 0116/1.
hrsz.
Adószám:10369421-2-10
Ügyvezető: Tóth László
2.) RE-NI ÚT Kft.
3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán utca 7.
Adószám:23083752-2-10
Ügyvezető: Molnár István
3.) VIANOVA 87 Zrt.
1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adószám: 13839129-2-43
Igazgatósági tag: Szőke Attila
4.) MÁTRA-FUVAR-SPED Kft.
3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D
Adószám:23280739-2-10
Ügyvezető: Molnár Attila
5.) EU-Line Építőipari Zrt.
1213 Budapest, Hollandi út 21.
Adószám:23284410-2-43
Vezérigazgató: Tilli Lajos
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3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándor
polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
6. napirendi pont tárgya: Indítvány a 3360 Heves, Kolozsvári u. 10. 2/3 szám alatti ingatlan
bérbeadása tárgyában
Beterjesztő: Kovács István elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy lakások bérbeadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a „lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 16/2013. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet” 11. § (2) b) pontja szerint a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság
javaslatára a Képviselő-testület támogatása szükséges. Azonban a jelen előterjesztést
bizottsági vélemény nélkül került a képviselő – testület elé, javasolja, hogy a testület
szavazzon arról, hogy az indítvány bizottság véleménye nélkül is tárgyalható, majd a témában
döntés hozható.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az indítvány a
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság hozzájárulása hiányában is dönthet.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen szavazattal - egyhangúan a
következő határozatot hozta:
131/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a „3360 Heves, Kolozsvári u.
10. 2/3 szám alatti ingatlan bérbeadása
tárgyában”
című
előterjesztést
a
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság
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hozzájárulása hiányban tárgyalja, és abban
döntést hozzon.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen szavazattal - egyhangúan a
következő határozatot hozta:
132/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a 3360 Heves, Kolozsvári u. 10. 2/3
szám alatti ingatlan bérbeadása 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 11. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Tari Tímea (an. Szabó Piroska, született:
Eger, 1984. 08. 20.) – a 3360 Heves,
Kolozsvári u. 10. 2/3 szám alatti ingatlanra
vonatkozóan - 2018. augusztus 1.– től, 3 éves
határozott időtartamra, 2021. július 31.-ig
terjedő időszakra – közérdekű célból, piaci
alapú - bérleti jogviszonyt létesít.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét
Sveiczer
Sándort
a
lakásbérleti szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint.
Jelentéstétel: 2018. augusztus 15.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Kajtár József ügyintéző”
7. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány „A helyi gazdaság fejlesztése Heves
városban” című és TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 azonosító számú projekt
megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok és kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft. adta be a legjobb ajánlatot, melyben az önkormányzatnak is van tulajdonlása.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy a bírálati megbeszélésen kik voltak jelen.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy inhouse beszerzésről van szó, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a
Képviselő-testület hozzájárulása nélkül is elfogadható lenne, hiszen nem éri el a 8 millió
forint értékhatárt.
Kis Tamás képviselő
Azért tette fel a kérdését, hiszen a mellékletek között található „Árajánlat értékelő
jegyzőkönyv” szerint a szakmai vezető, projekt menedzser is részt vett, a többi pályázatos
előterjesztésben is hasonló a helyzet. Véleménye szerint ezzel probléma van.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a jegyzőkönyvben elírás történt, amely javításra kerül.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
133/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007
kódszámú, „A helyi gazdaság fejlesztése Heves
városban” tárgyú pályázat projektmenedzsmenti
feladatok
és
kötelező
tájékoztatás
és
nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása
tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kapott ajánlatok közül a legkedvezőbb
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ajánlatként a Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, Radnóti
tér 2.) ajánlatát fogadja el a TOP-1.1.3-16-HE12017-00007 kódszámú, „A helyi gazdaság
fejlesztése Heves városban” tárgyú pályázat
projektmenedzsmenti feladatok és kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatok
ellátására.
2) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Felhatalmazza
Heves
Város
polgármesterét Sveiczer Sándort a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-vel a
megbízási szerződés megkötésére és aláírására
2 226 310 Ft megbízási díj kikötése mellett. A
szerződés szerinti megbízási díj Heves Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül a
felhalmozási célú TOP-1.1.3-16-HE1-201700007 kódszámú, „A helyi gazdaság fejlesztése
Heves városban” tárgyú fejlesztési beruházás
megvalósítására
elkülönített
kiadási
költségvetési soron belül biztosított.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester

8. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány „Ökoturisztikai fejlesztés Heves városban”
című és TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges projektmenedzsmenti feladatok és kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási
feladatok ellátása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy ez is egy inhouse szerződés lesz, hiszen a Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kf-vel lesz a szerződéskötés. Hozzátette, hogy a jegyzőkönyv itt is javításra kerül.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
134/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009
kódszámú „Ökoturisztikai fejlesztés Heves
városban” tárgyú pályázat projektmenedzsmenti
feladatok
és
kötelező
tájékoztatás
és
nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása
tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kapott ajánlatok közül a legkedvezőbb
ajánlatként a Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, Radnóti
tér 2.) ajánlatát fogadja el a TOP-1.2.1-16-HE12017-00009 kódszámú „Ökoturisztikai fejlesztés
Heves
városban”
tárgyú
pályázat
projektmenedzsmenti feladatok és kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatok
ellátására.
2) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Felhatalmazza
Heves
Város
polgármesterét Sveiczer Sándort a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-vel a
megbízási szerződés megkötésére és aláírására
5 895 721 Ft megbízási díj kikötése mellett. A
szerződés szerinti megbízási díj Heves Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül a
felhalmozási célú TOP-1.2.1-16-HE1-201700009 kódszámú „Ökoturisztikai fejlesztés
Heves városban” tárgyú fejlesztési beruházás
megvalósítására
elkülönített
kiadási
költségvetési soron belül biztosított.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
9. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány „A hevesi Vicán-tó és környezetének
fejlesztése” című és TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt
megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy ez is egy inhouse szerződés lesz, hiszen a Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kf-vel lesz a szerződéskötés. Hozzátette, hogy a jegyzőkönyv itt is javításra kerül.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Javasolja, hogy a szeptemberi testületi ülésre kerüljön beterjesztésre, hogy mennyi összeg
került már kifizetésre a saját cégnek.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a májusi munkaterv szerinti testületi ülésre beterjesztésre került a cég
mérleg beszámolójával együtt a szerződések jóváhagyása. Akkor ez az összeg körülbelül 120
millió forint.
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy a cég ellen NAV-os végrehajtás volt,
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy már törlésre került, lekérhető a cégkivonat, melyben látható, hogy már nem
szerepel rajta. Az ügyvezető tájékoztatása szerint az Áfa befizetése miatt alakult ki ez a
helyzet, a társaság a pályázatokhoz kapcsolódó szerződések alapján kiállította a számláit
akkor is amikor az adott önkormányzat még nem rendelkezett pályázati forrással, illetőleg
önerőből a számlákat nyilván nem tudta kifizetni. Az Áfát viszont akkor is ki kell fizetni, ha a
pénzügyi teljesítés a számla befogadója részéről elmarad.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
135/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001
kódszámú „A hevesi Vicán-tó és környezetének
fejlesztése”
tárgyú
pályázat
projektmenedzsmenti
feladatok
ellátása
tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
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1) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kapott ajánlatok közül a legkedvezőbb
ajánlatként a Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, Radnóti
tér 2.) ajánlatát fogadja el a TOP-2.1.2-16-HE12017-00001 kódszámú „A hevesi Vicán-tó és
környezetének fejlesztése” tárgyú pályázat
projektmenedzsmenti feladatok ellátására.
2) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Felhatalmazza
Heves
Város
polgármesterét Sveiczer Sándort a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-vel a
megbízási szerződés megkötésére és aláírására
13 246 100 Ft megbízási díj kikötése mellett. A
szerződés szerinti megbízási díj Heves Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül a
felhalmozási célú TOP-2.1.2-16-HE1-201700001 kódszámú „A hevesi Vicán-tó és
környezetének fejlesztése” tárgyú fejlesztési
beruházás megvalósítására elkülönített kiadási
költségvetési soron belül biztosított.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester”
10. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzata és az Agapé
Keresztény Gyülekezet Egyesület között létrejövő bérleti szerződés megkötése tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az Agapé Keresztény Gyülekezet Egyesület már használja a Dankó u. 16.
szám alatti ingatlant minden szombaton 14-20 óra között, azonban eddig nem volt szerződéses
formába öntve.
Ivanics Róbert képviselő
Számára ismeretlen az egyesület, javasolja a napirendi pont visszavonását, adjanak
tájékoztatást, majd tárgyalja újra a testület.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hangsúlyozta, hogy az ingatlant korábban is használta az egyesület és probléma nem állt
fenn, jelenleg szerződéses formát akarnak az ingatlan használatról.

254
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy az egyesület a történelmi egyházakkal mennyire van kapcsolatban,
továbbá hogy mi történik abban az esetben, ha a testület nem dönt a kérdésben, a
tevékenységük ott megszűnik.
Sveiczer Sándor Polgármester
Vélelmezhetően meg fog szűni a tevékenységük, hiszen nem kap támogatást. Elmondta, hogy a
Golgota egyesület is kérte a terem használatát, azonban ők szerződést nem akartak kötni.
Véleménye szerint az Agapé nem tartozik az történelmi egyházak közé.
Birnbaum István képviselő
Úgy ítéli meg, hogy a szerződéses jogviszony kialakítása kedvezőbb lenne, mint a szívességi
használhat, mert ebben az esetben számon kérhetőek, azonban a mellékelt szerződés alapján
még mindig szívességi használatról van, szó hiszen az összeg alacsony.
Ivanics Róbert képviselő
Visszavonja módosító javaslatát, hogy ne tárgyalja a testület, azonban további javaslata,
hogy a szerződéskötés csak december 31-ig legyen, majd újra kerüljön tárgyalásra.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy harminc napos felmondási idő van szerződésszegés esetén. Befogadja a
módosító javaslatot, miszerint, bérlet 2018. december 31-ig legyen biztosított. Kérte a
Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
136/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzata és az
Agapé Keresztény Gyülekezet Egyesület között
létrejövő bérleti szerződés megkötése tárgyában
című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta az Agapé Keresztény Gyülekezet
Egyesületnek a 3360 Heves, Dankó I. u. 16.
szám alatti ingatlan használatára irányuló
kérelmét és akként határoz, hogy évi 60.000,- Ft
bérleti díj ellenében a határozat mellékletét
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képező bérleti szerződésben foglaltak szerint
2018. augusztus 1. napjától 2018. december 31.
napjáig a 3360 Heves, Dankó I. u. 16. szám alatt
található ingatlan (Csillagház) nagytermét bérbe
adja az Agapé Keresztény Gyülekezet
Egyesületnek vallási összejövetelek tartása
céljából minden hét szombati napján 14.0020.00 óra között. Heves Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Sveiczer
Sándort, Heves Város Polgármesterét, hogy az
Agapé Keresztény Gyülekezet Egyesület a bérleti
szerződést megkösse.
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
Határidő:
értelem szerint
11. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Hevesi Híd Szociális Szövetkezetnek a
3360 Heves, Fő út 20. szám alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó szívességi használat
kérelme tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Hevesi Híd Szociális Szövetkezet pályázatot kíván benyújtani a GINOP5.1.7-17. azonosító számú, Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése címmel meghirdetett
pályázatra, kedvező döntés esetén a Heves Város Önkormányzatának tulajdonát képező 3360
Heves, Fő út 20. szám alatti ingatlanban infrastrukturális beruházásokat szeretne elvégezni,
kialakítva egy mosodát és egy házi szolgáltatással összefüggő műhelyt és csak kikötésére
kerülne sor 2018. szeptember 1-től 2024. április 1-ig.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
A szívességi használat 2018. szeptember 1-től 2024. április 1-ig nem fizet bérleti díjat, de a
rezsit fizetni fogják, erre csak pályázat nyertesség esetén kerül sor. A hat év elhasználási idő
és az amortizáció a pályázattal hogy van arányba.
Sveiczer Sándor Polgármester
A pályázat nyertessége esetén fog életbe lépni. A felújítás végrehajtása megtörténik 2024.
április 1. után az önkormányzathoz tér vissza. Fenntartási idő 5 plusz 1 év, szerződés
tartalmazza, hogy a beruházással vagyon növekedés nem igényelhető.
Kovács István képviselő
A pályázatból nyerhető gépek és eszközök értékéről kérne táblázatot.
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dr. Nagy Péter jegyző
A szívességi használatról szóló megállapodás is tartalmazza, hogy évente a beszámolóval
együtt letár beadására is sor kerül. Hozzátette, hogy amikor a szövetkezet már tudja mit fog
kapni, tájékoztatják az önkormányzatot, ami a képviselő-testület részére megküldésre kerül.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
137/2018. (VIII.01.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Hevesi
Híd
Szociális
Szövetkezetnek a 3360 Heves, Fő út 20. szám
alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó
szívességi használat kérelme tárgyában című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hevesi Híd Szociális Szövetkezet
elnökének infrastrukturális beruházás elvégzése
és szívességi használat tárgyában benyújtott
indítványát és a határozat mellékletét képező
megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza
Sveiczer Sándort, Heves Város Polgármesterét
arra, hogy az ingatlanra vonatkozó szívességi
használati megállapodást a Hevesi Híd Szociális
Szövetkezettel megkösse.
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
Dr. Nagy Péter jegyző
Határidő:
értelem szerint
Bejelentés:
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy a tavalyi évben a József Attila és Dózsa György út közötti ingatlan
megvásárlására kerüljön sor, megkérdezte, hogy a bejegyzés megtörtént-e.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy végrehajtási eljárás során árverésen vásárolta az önkormányzat az
ingatlant, az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történt bejegyzését a bírósági
végrehajtó intézte, az önkormányzat tulajdonjoga bejegyzésre került.
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Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy játszótér kialakítására sor kerülhet-e ott, továbbá, hogy képviselői alapból
ez történhet-e, van-e rá fedezet.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a játszótér kialakítására költségvetést kellene készíteni és egy kérelmet
benyújtani. A hivatal munkatársai segítséget fognak adni. Hozzátette, hogy fedezet van, e
kifizetés szeptember 15-ig praktikus okokból nem történik, az önkormányzat a kapott a 35
millió forint Reki támogatásból a szállítói tartozásait rendezte.

Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 9:05-kor bezárta. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az ülés zártként
folytatódik tovább.

