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PH/9622/2018
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 3-án (hétfőn)
18:02 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
Lányi József Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
Földi György Dávid Nemzeti Fejlesztési Programiroda képviseletében
Dr. Nagy Sándor, Szedlák Szabolcs, Tóth Miklós képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 7 fő, az ülés határozatképes. Kiosztásra, illetve a nyilvános mappába
feltöltésre került egy sürgősségi indítvány. Javasolta, hogy a „Sürgősségi indítvány
Hernádkak - Belegrád Fejlesztéséért Alapítvány részére átadott pénzeszköz tárgyában” szóló
indítvány felvételét és nyílt ülésen történő tárgyalását.
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NAPIRENDI JAVASLAT

BETERJESZTŐ

Indítvány a Hevesi Média Nonprofit Kft. és a Hevesi
Iparfejlesztési Kft. ázsiós törzstőke-emelési ügyében hozott
határozat kiegészítéséről
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Indítvány a HEVA Kft. és a Hevesi Iparfejlesztési Kft.
székhelyének áthelyezése tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Indítvány a KEIOIK Kft. és Heves Város Önkormányzata
közötti szerződés megkötésére
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Sürgősségi indítvány Hernádkak - Belegrád Fejlesztéséért
Alapítvány részére átadott pénzeszköz tárgyában
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester
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Zárt ülés!
1

Indítvány a 60/2018 (IV.26.) önkormányzati
módosítására
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

határozat

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pont tárgyalását.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendek közül sorrendben először a 3.
előterjesztést tárgyalják. Kérdezi, hogy a Képviselő-testületnek van-e kifogása a napirendi
pontok tárgyalását illetően. Megállapította, hogy nem érkezett kifogás a testület részéről, a
napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozóan.
Birnbaum István képviselő 18 óra 04 perckor megérkezett a Képviselő-testületi ülés
létszáma 8 főre egészült ki.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány a KEIOK Kft. és Heves Város Önkormányzata közötti
szerződés megkötésére
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az indítvány a város szennyvíz projektjéhez kapcsolódik, a pályázatban
mintegy 12 millió forintos összeg szerepel Heves vonatkozásában a PR és kommunikációs
feladatok ellátására. Hozzátette, hogy a közbeszerzési eljárás megtörtént a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda által a négy települést összevonva. A szerződés aláírására a mai
napon kerülne sor, azonban az összeg meghaladja a Polgármester saját hatáskörében
hozható kötelezettségvállalások összeghatárát, így szükséges a testület jóváhagyó döntése.
Elmondta, hogy a szerződés a pályázatban is nevesített támogatási összeget nem haladja meg,
így további plusz összeg biztosítására nincs szükség.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a pályázatban szereplő többi település döntéséről van információ.
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Földi György Dávid NFP képviseletében
Válaszként elmondta, hogy az összes önkormányzat jóváhagyja, vagy jóvá fogja hagyni,
egyeseknél már született döntés. Hozzátette, hogy minden önkormányzat által aláírásra fog
kerülni a szerződés.
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy a Hevesi Média Nonprofit Kft. miért nem pályázott.
Sveiczer Sándor Polgármester
Nem, bár hozzátette, hogy a négy településre számított összevont pályázati összeg került
közbeszereztetésre. Véleménye szerint a nyertes céggel lehet felvenni a kapcsolatot, hogy a
Média Kft. is be tudjon kapcsolódni.
Kovács István képviselő
Megkérdezte, hogy a projektben a csatornahálózat szerepelni fog, vagy sem.
Sveiczer Sándor Polgármester
Erre jelenleg nem tud választ adni, hozzátette, hogy az Nemzeti Fejlesztési Programirodánál
átalakulás történt, a műszaki igazgatót meg fogják keresni, hisz maradvány összeg van a
projektben, melynek értéke körülbelül 500-600 millió forint. Kivitelező céggel és az NFP-vel
együttes megbeszélést szükséges tartani. Elmondta, hogy a többi településen még nem történt
munka, Heves esetében igen, azonban egy római kori leletet találtak, így jelenleg azon a
részen ahol a leletet találták a munkát felfüggesztették és csak a fennmaradó területen
dolgoznak.
Hozzászólás
Kis Tamás képviselő
Javasolja a határozati javaslat kiegészítését, oly módon, hogy Heves Város Képviselőtestületet szorgalmazza, hogy Hevesi Média Nonprofit Kft. kerüljön bevonásra
alvállalkozóként a PR feladatok ellátására.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kiegészített határozati javaslatról,
miszerint Heves Város Képviselő-testületet szorgalmazza, hogy Hevesi Média Nonprofit Kft.
kerüljön bevonásra alvállalkozóként a PR feladatok ellátására.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú – szavazattal a következő
határozatot hozta:
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140/2018. (IX.03.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a KEIOK Kft-vel kötendő szerződés
tárgyában készült előterjesztést és akként határoz,
hogy a „Közép- és Kelet-Magyarországi

szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7.
(KKMO 7)” projekten belül a PR és tájékoztatási
feladatok ellátására a konzorciumvezető NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság által lefolytatott
közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb
ajánlatot adó KEIOK Közép-Európai Innovációs
és Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhelye: 1126 BUDAPEST,
TÓTH LŐRINC U. 31. szám) kötendő szerződést
a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Heves város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a megállapodás
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szorgalmazza, hogy a Hevesi Média Nonprofit
Kft. kerüljön bevonásra alvállalkozóként a PR
feladatok ellátására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
2. napirendi pont tárgya: Indítvány a Hevesi Média Nonprofit Kft. és a Hevesi
Iparfejlesztési Kft. ázsiós törzstőke-emelési ügyében hozott határozat kiegészítéséről
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a két vállalkozás esetében született már döntés, azonban a cégbíróság a
határozat kiegészítését kérte.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen, és 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
141/2018. (IX.03.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Heves Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában álló Hevesi Média
Nonprofit Kft. és a Hevesi Iparfejlesztési
Nonprofit Kft. törzstőke-emelési ügyében hozott
határozat kiegészítésére vonatkozó indítványt és
a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként határoz, hogy mint Hevesi
Média Nonprofit Kft. egyedüli tagja a
153/2017.
(IX.20.)
önkormányzati
határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Heves Média, Kulturális és
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 3360 Heves, Erkel
Ferenc u. 2. szám, a továbbiakban: Heves
Média Kft.) egyszemélyes tagja ázsiós
tőkeemelést hajt végre akként, hogy a
társaság jegyzett tőkéjét 10 e Ft-tal, azaz
Tízezer forinttal emeli, további 4.990 e Ft-ot,
azaz
Négymillió-kilencszázkilencvenezer
forintot a társaság tőketartalékába helyez.
A
törzstőke-emelés
mint
pénzbeli
hozzájárulás teljesítési módja banki átutalás,
míg határideje: 2017. december 31.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét arra, hogy
hiánypótlás
teljesítéséhez
szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
4. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Hevesi Média
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Balázs Józsefet,
hogy
a
szükséges
jognyilatkozatokat
megtegye.
5. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként határoz, hogy mint Hevesi
Iparfejlesztési Nonprofit Kft. egyedüli tagja a
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152/2017.
(IX.20.)
önkormányzati
határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:
6. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete mint a Hevesi Iparfejlesztési
Nonprofit Kft. (székhelye: 3360 Heves,
Szerelem A. u. 13.) egyszemélyes tagja ázsiós
tőkeemelést hajt végre akként, hogy a
társaság jegyzett tőkéjét 10 e Ft-tal, azaz
Tízezer forinttal emeli, további 2.187 e Ft-ot,
azaz
Kettőmillió-egyszáznyolcvanhétezer
forintot a társaság tőketartalékába helyez.
A
törzstőke-emelés
mint
pénzbeli
hozzájárulás teljesítési módja banki átutalás,
míg határideje: 2017. december 31.
7. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét arra, hogy
hiánypótlás
teljesítéséhez
szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
8. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
Hevesi
Iparfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
Mező
Lászlót,
hogy
a
szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 5.
Sveiczer Sándor polgármester
Dr. Krasznay Zsófia jogtanácsos
Balázs József ügyvezető”
Mező László ügyvezető”

3. napirendi pont tárgya: Indítvány a HEVA Kft. és a Hevesi Iparfejlesztési Kft.
székhelyének áthelyezése tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban a cím elírásra került, az új
székhely címe Heves, Szerelem Alfréd u. 13. számra módosul.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott módosítással szavazzanak a határozati
javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú – szavazattal a következő
határozatot hozta:
142/2018. (IX.03.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Heves Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában álló HEVA Hevesi
Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. és a Hevesi
Iparfejlesztési Nonprofit Kft. székhelyének
módosítására vonatkozó indítványt és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként határoz, hogy mint HEVA
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.,
valamint a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit
Kft. egyedüli tagja a társaság székhelyét a
jelenlegi 3360 Heves, Fő út 14. szám alól a
3360 Heves, Szerelem A. út 13. szám alá
helyezi át.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét arra, hogy az
székhelyváltozáshoz szükséges módosított
alapító okiratokat aláírja és a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a HEVA Kft.
ügyvezetőjét, Mező Lászlót, hogy az alapító
okiratok módosítása és a cégjegyzékbe
történő bejegyzése, a változásbejegyzési
eljárás
lefolytatása
érdekében
az
Önkormányzat jogtanácsosát, dr. Krasznay
Zsófiát
meghatalmazza,
valamint
a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Dr. Krasznay Zsófia jogtanácsos
Mező László ügyvezető”
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4. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Hernádkak - Belegrád Fejlesztéséért
Alapítvány részére átadott pénzeszköz tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Hernádkak - Belegrád Fejlesztéséért Alapítvány megkereséssel élt Heves
Város Önkormányzata felé, hogy a Nemzeti Vágtán Heves képviseletében induló, az
alapítvány tulajdonát képező ló kerüljön támogatásra, oly módon hogy esetleges
nyereményéről mondjon le az önkormányzat az Alapítvány javára.
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:
143/2018. (IX.03.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
Hernádkak
Belegrád
Fejlesztéséért Alapítvány (3563 Hernádkak –
Belegrád, Erdőalja u. 6.) kérelmét és az alábbi
döntést hozta:
1.) Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nemzeti Vágtán Hernádkak Belegrád
Fejlesztéséért
Alapítvány
tulajdonában lévő lovon Heves Város
képviseletében induló páros nyertessége
esetén a nyereményről Heves Város
Önkormányzata az alapítvány javára
lemondjon.
2.) Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a lemondó
nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Sveiczer Sándor polgármester
értelem szerint
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Bejelentés:
Kovács István képviselő
Elmondta, hogy nem tudott részt venni a mai megbeszélésen, de bízik benne, hogy a Kossuth
út vége is szerepelni fog a Rendezési tervben.
Sveiczer Sándor Polgármester
Válaszként elmondta, hogy szerepeltetésre kerül. Hozzátette, hogy a részt vevők főként az M8as autópályáról érdeklődtek. A Kossuth és Gyöngyösi út belterületbe vonása, továbbá HevesAlatkán a beépíthetőségi arányszámnak minimum 10 százalékra történő emelése, azaz a
törvényi maximumra történő emelés lehetősége az új rendezési tervbe bele fog kerülni, illetve
az önkormányzat a tervezők felé ezt kommunikálja.
Kovács István képviselő
Megkérdezte, hogy hogyan kerül eldöntésre az emelés mértéke.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Főépítész szerint 10 százalékos a beépíthető maximum érték. Jelenleg az
első megbeszélésre zajlott, további megbeszélésekre fog sor kerülni a jövőben.
Kis Tamás képviselő
Megköszönte Kovács István képviselő társa közreműködését, hogy a Gyöngyösi út 96. szám
ingatlan előtt az árok rendbetételében közreműködött, továbbá köszöni Balázs József
Irodavezető úr segítségét is, hogy a József Attila út 23. ingatlan előtti terület
gazmentesítésében közreműködött.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 18:20-kor bezárta. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az ülés zártként
folytatódik tovább.

