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PH/9800/2018
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én
(csütörtökön) 17:03 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás, Szedlák Szabolcs, 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
Tóth Miklós Jogi Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Balázs József irodavezető
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
Szóné Kovács Márta HKK megbízott intézményvezető
Szabó Imre Tiborné Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezető
Ballagó Zoltán Egri Tankerületi Központ - tankerület-vezető
Bódor Istvánné Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgató
Varróné Ungvári Ágnes HVÓBKI intézményvezető
Bundri József RNÖ elnök
Dr. Nagy Sándor 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 megküldésre került egy
tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, egy jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, valamint egy pályázati összesítő. Továbbá sürgősségi indítványok. Javasolta
a „Sürgősségi indítvány a Heves, Bartók Béla. u. 3. sz. alatti ingatlan HEVA Hevesi
Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésébe történő átadás tárgyában” és a „Sürgősségi indítvány a
DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kötendő adásvételi
előszerződés tárgyában”, továbbá a „Sürgősségi indítvány az EFOP-3.9.2-16-2017-00024
kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú pályázat K_2.6_b
„Színház az Egész Világ!” elnevezésű tevékenység megvalósításának tárgyában”, a
„Sürgősségi indítvány „Kerékpárút fejlesztése Heves városában” elnevezésű pályázat
közbeszerzési eljárásához kapcsolódó 130/2018. (VIII. 01.) önkormányzati határozat
módosítása tárgyában”, valamint a „Sürgősségi indítvány A Pedagógusok Szakszervezete
Nógrád Megyei Szervezetével kötendő ajándékozási szerződés jóváhagyása tárgyában”
előterjesztések felvételét és nyílt ülésen történő tárgyalását. Javasolta a „Sürgősségi indítvány
a Heves Város Önkormányzata tulajdonát képező, jelenleg az Eötvös József Református
Oktatási Központ birtokában lévő ingóságok bérbe adására vonatkozó szerződés jóváhagyása
tárgyában” című indítvány felvételét és zárt ülésen történő tárgyalását.
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NAPIRENDI JAVASLAT

BETERJESZTŐ

Önálló képviselői indítvány a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről 9/2012. (IV.27.) önkormányzati
rendelet módosítására, illetve a Wágner Betty emlék díj
megalapítására
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Ivanics Róbert
képviselő

Indítvány Heves Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosítására
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

3/

Indítvány Heves, Szerelem A. út forgalmi rendjének módosítása
tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

4/

Indítvány a Heves Városi Művelődési, Közgyűjteményi
Intézmény, Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény, Kő Pál
Szobrászművész Állandó Kiállítás Alapító Okiratának
módosítása tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

5/

Indítvány
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának
csatlakozásáról és pályázati felhívásáról
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

6/

Indítvány a KEHOP 2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú
projekt keretében Solt, Cserkeszőlő, Heves, Tiszabő
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat
fejlesztési
feladatainak
ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerinti szerződés
módosítás elfogadása tárgyában
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

7/

Indítvány a Heves, 3825 hrsz. alatti ingatlan bérbe adása
tárgyában
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

8/

Beszámoló az önkormányzat társulásainak tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

9/

Beszámoló a Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Varróné Ungvári Ágnes
Intézmény tevékenységéről
intézményvezető
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

1/

2/
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10/

Tájékoztató a Heves városban folyó alapfokú oktatás
helyzetéről
TUDOMÁSULVÉTEL

11/

Tájékoztató a Heves városban folyó verseny- és tömegsport
helyzetéről
TUDOMÁSULVÉTEL

12/

Sürgősségi indítvány a Heves, Bartók Béla. u. 3.sz. alatti
ingatlan HEVA Hevesi Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésébe
történő átadás tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

13/

Sürgősségi indítvány a DIGI Távközlési és Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
kötendő
adásvételi
előszerződés tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

14/

Sürgősségi indítvány az EFOP-3.9.2-16-2017-00024 kódszámú,
„Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú
pályázat K_2.6_b „Színház az Egész Világ!” elnevezésű
tevékenység megvalósításának tárgyában
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

15/

Sürgősségi indítvány „Kerékpárút fejlesztése Heves
városában” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásához
kapcsolódó 130/2018. (VIII. 01.) önkormányzati határozat
módosítása tárgyában
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

16/

Sürgősségi indítvány A Pedagógusok Szakszervezete Nógrád
Megyei Szervezetével kötendő ajándékozási szerződés
jóváhagyása tárgyában
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Zárt ülés!
1/
Indítvány a Heves Városi Művelődési, Közgyűjteményi
Intézmény, Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény, Kő Pál
Szobrászművész Állandó Kiállítás igazgatójának ideiglenes
kinevezésére, egyben a Művelődési Központ tagintézményvezetői feladat ellátásával történő megbízásra és ismételt
pályázat közzétételére
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
2/

Sürgősségi indítvány A Heves Város Önkormányzata tulajdonát
képező, jelenleg az Eötvös József Református Oktatási Központ
birtokában lévő ingóságok bérbe adására vonatkozó szerződés
jóváhagyása tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Ballagó Zoltán
tankerület-vezető
Bódor Istvánné
igazgató
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
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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 napirend pontok tárgyalását.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület a 106/2018. (VI.27.); 107/2018. (VI.28.); 108/2018. (VI.28.); 109/2018.
(VI.28.); 111/2018. (VI.28.); 113/2018. (VI.28.); 114/2018. (VI.28.); 115/2018. (VI.28.);
116/2018. (VI.28.); 117/2018. (VI.28.); 118/2018. (VI.28.); 119/2018. (VI.28.); 120/2018.
(VI.28.); 121/2018. (VI.28.); 122/2018. (VI.28.); 123/2018. (VI.28.); 124/2018. (VI.28.);
125/2018. (VI.28.); 126/2018. (VIII.01.); 127/2018. (VIII.01.); 128/2018. (VIII.01.);
129/2018. (VIII.01.); 130/2018. (VIII.01.); 132/2018. (VIII.01.); 133/2018. (VIII.01.);
134/2018. (VIII.01.); 135/2018. (VIII.01.); 136/2018. (VIII.01.); 137/2018. (VIII.01.);
139/2018. (VIII.01.); 140/2018. (IX.03.); 141/2018. (IX.03.); 142/2018. (IX.03).; 143/2018.
(IX.03.) lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Ivanics Róbert képviselő
A kiküldött pénzügyi jelentésben olvasható, hogy a helyi iparűzési adó előző év és az idei év
hátra lévő összege 42 259 E Ft, azaz 25 százalékkal kevesebb, mint a várt összeg. Javasolja,
egy pénzügyi bizottsági ülésen, vagy esetleg egy együttes bizottsági ülés keretében ennek felül
vizsgálatát.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy évvégén még van egy befizetés, amikor a vállalkozók feltöltik az adóelőleget,
tehát az elvárt szinthez képest még ez az összeg hiányzik a kimutatásból, ténylegesen január 1e után látható a befolyt összegek mértéke.
Sveiczer Sándor Polgármester
Véleménye szerint egy következő pénzügyi bizottságon átbeszélhető, hozzátettem hogy aki nem
teljesíti a befizetését, azok felszólításra kerülnek.
Birnbaum István képviselő
Elmondta, neki mint vállalkozónak neki is befizetési kötelezettsége van, azonban a szeptember
15-i befizetési határidőre szóló levelet, szeptember 17-én kapta kézhez.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendek közül sorrendben először a 10., a 9., és a
3. indítványokat tárgyalják. Kérdezi, hogy a Képviselő-testületnek van-e kifogása a napirendi
pontok tárgyalását illetően. Nem érkezett kifogás a testület részéről, a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjére vonatkozóan.
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Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Heves városban folyó alapfokú oktatás helyzetéről
Beterjesztő: Ballagó Zoltán tankerület-vezető és Bódor Istvánné igazgató
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszönti Ballagó Zoltán tankerület-vezető urat, és Szabó Imre Tiborné intézményvezető
Asszonyt.
Ballagó Zoltán tankerület-vezető
Köszöni a Képviselő-testület érdeklődését az alapfokú oktatás iránt, itt szeretné megköszönni
a két tagintézmény a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola, valamint a
Benedek Elek Általános Iskola és Szakiskola vezetőinek szakmai munkáját. Hozzátette, hogy
2016. tavasza óta stabilizálódott az állami intézmény fenntartás rendszere, biztos, stabil
költségvetéssel rendelkezik a tankerületi központ, tehát elmondható, hogy biztos bázisra
építhető az intézményi költségvetési keret meghatározása. Hozzátette, hogy ehhez hozzájárul
az intézmények közötti konstruktív együttműködés, a helyi intézmények ismerik a költségvetési
kereteiket. A 2017. és a 2018-as években is fejlesztésekre került sor saját költségvetési
forrásból, így a nyári karbantartás, tárgyi eszköz beszerzésre is sor került tankerületi forrás
biztosításával. Hozzátette, hogy egyéb források is rendelkezésre állnak az intézmények
működtetésére, így a pályázatok, az informatikai fejlesztés, a pedagógusok részére laptop
kiadása, az interaktív tábla, a projektor, és a szélessávú internet kiépítése is folyamatban van.
Elmondta, hogy két nagy pályázat is fut az egyik az EFOP 4.1.3., amely a Hevesi József
Általános Iskola intézményét érinti, 32 millió forintos keretösszegből újul meg a vizesblokk. Itt
szeretné, megköszöni a Polgármester Úr és a Képviselő-testület támogatását az eredményes
folyamat befejeződéséhez. A másik pályázat EFOP 4.1.6., amely még eredményhirdetésre vár,
ezen pályázatban a Gyógypedagógiai Szakszolgálat, továbbá a Benedek Elek Általános iskola
felújítása is szerepel benne. Elmondta, hogy az önkormányzat egyéb pályázatok útján is
támogatja a köznevelési intézmény rendszert, megvalósulhatott a műfüves pálya megépítése
is. Az intézményrendszer életében átszervezésre került, hiszen a székhely és tagintézmény
felcserélődött. A Fő úti intézmény, amely tag intézmény lett felújítás alatt áll. A zeneiskola,
mint tagintézmény térkövezése saját forrásból történik, itt köszöni meg az iskolák üzemeltetése
kapcsán a Heva Kft. ügyvezetőjének Mező Lászlónak a segítségét. A személyi feltételek
kapcsán kiemelte, hogy a Hevesi József intézményben megfelelő a pedagógus ellátottság,
azonban a Benedek Elek Iskola tekintetében nehezebb a helyzet, de ellátatlan feladat nincs
abban az intézményben sem. Hozzátette, hogy elkövetkezendő hetekben kezdi meg működést a
tankerületi központok mellett működő véleményező, javaslattevő és tanácsadó testület, az
úgynevezett Tankerületi Tanács melynek hét tagú tagjai között Polgármester Úr szerepel, az
Alakuló ülésre őt is várják. Kihelyezett munkaértekezlet tarására október 3-án kerül sor
Hevesen.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kiemelte, hogy az önkormányzat céljai között szerepel, hogy Heves intézmény rendszere
folyamatoson fejlődjön, így jobb lehetőséget biztosítva a diákok részére a tanulásra.
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Kérdések
Kovács István képviselő
Köszönti a meghívott vendégeket. Elmondta, hogy lakossági megkeresés alapján több kérdést
szeretne feltenni. Elsőként megkérdezte, hogy a körzeti iskolákban bevezetésre került új
tanítási módszer minden gyermek számára kötelező. Következőként megkérdezte, hogy
készült-e felmérés a szülők körében. Véleménye szerint nem biztos, hogy megfelelő eljárás,
hogy mindkét osztályban kötelezően bevezetésre került az új módszer. Amennyiben készült
felmérés az eredményekről információt kérne.
Ballagó Zoltán tankerület-vezető
Elmondta, hogy a magyar köznevelési rendszer megújulási folyamaton megy keresztül. A
keretrendszer Nemzeti Alap Tanterv néven vált ismerté, Dr. Csépány Valéria vezetésével kerül
megújításra, hozzátettem, hogy az Eszterházy Károly Egyetemen is volt egy szakmai bemutató
a programra vonatkozóan. Hozzátette, hogy a kialakítandó komplex alapprogram is az
Eszterházy Károly Egyetem szervezésében zajlik, az iskolák ebben való részvételt önkéntes
alapon került mérésre, jelenleg a kísérleti pilot jellegű rendszer egy igazított élmény
pedagógiát nyújt.
Szabó Imre Tiborné intézményvezető
Hozzátette, hogy a Körzeti Tagiskolában a 2016/2017. tanévben felmenő rendszerben a szülők
választása alapján került bevezetésre, ez egy tehetséggondozó, személyiségközpontú tanítási
modell, azaz Jenaplan módszer. Mint ahogy már elmondta, hogy az új módszer három éve
került bevezetésre a szülők előzetes felmérése alapján. A bevezetés előtt lehetőség volt
nyíltórákon részt venni, tájékoztatók és publikációk során ismerkedhettek meg a szülők a
módszerrel. Kiemelte, hogy az óvodákat is felkeresték a módszer bemutatása kapcsán. A
Jenaplan módszernél a tananyag és a tanterv ugyanaz, mint korábban csak a pedagógiai
módszer tér el a korábbitól. A jelenlegi tanévben is sor került a felmérésre, írásos
dokumentumok megtalálhatóak, amely tartalmazza, hogy az új vagy a hagyományos módszert
választják a szülők. Így pozitív tapasztalatok és a szülői felmérések következtében a
2018/2019. tanévben a Körzeti Tagiskolában mindkét első osztály ezzel a módszerrel tanul.
Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok részére is biztosítva volt a felkészítés, a módszer
megismerésére a pedagógusok hospitálást végeztek. Hozzátette, hogy a Nemzeti Alaptanterv
pilot rendszere igazodik a komplex alapprogramhoz, sok hasonlóság van a Jenaplan és a pilot
rendszer között, így az intézmény nem csatlakozott hozzá.
Kovács István képviselő
Köszöni a feltett kérdésekre adott válaszokat. Azonban megkérdezte, hogy mi van azon
szülőkkel, akik nem az új módszert választották, és csak a többségi részvétel miatt indult
mindkét osztály az új módszerre alapozva. Továbbá megkérdezte, hogy nem tartanak-e attól,
hogy a gyerekeket elviszik a szülők, mert nem szeretnék, hogy a gyermekeik az új módszerrel
tanuljanak.
Szabó Imre Tiborné intézményvezető
Tudomása szerint szinte száz százalékos volt a módszerre vonatkozó pozitív válasz. Kiemelte,
hogy a pedagógusnak pedagógiai törvény alapján garantált szabadsága van, melyet a
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munkaközösséggel dolgoznak ki és készítenek el, továbbá az módszerre vonatkozóan a szülők
körében is történt felmérés. Hangsúlyozta, hogy a Jenaplan egy módszer, melyben nem
sérülnek a gyerekek, hiszen egy tehetséggondozó reform pedagógiai módszer. A pedagógustól
több munkát igényel, azonban a gyerekeknek élményszerűbb a tanulás és hatékonyabb is.
Kovács István képviselő
Megnyugtató választ kapott, továbbítani fogja a kérdés feltevők részére.
Birnbaum István képviselő
Hozzátette, hogy saját gyermeke is ilyen módszerrel tanul, személy szerint pozitív véleménnyel
van róla, mert gyermeke szívesen jár iskolába, hiszen a játszva tanulás a jellemző.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszönti a most érkező Bódor Istvánné intézményvezető Asszonyt.
Makó Nándor Alpolgármester
Megkérdezte, hogy az általános iskolákban alkalmazott új módszer összeegyeztethető-e a
középiskolai frontális módszereivel.
Szabó Imre Tiborné intézményvezető
Nem tudja megmondani, hogy mennyire kapcsolható össze, azonban nem előírás, hogy a
középiskoláknak frontális módszert kell alkalmazni, hiszen a budapesti Fazekas Mihály
középiskolában is interaktív órákat is tartanak. Hozzátette, hogy a középiskolai pedagógus is
maga választhatja meg a tanítási módszert, kooperatív technika alkalmazására van lehetőség.
Kiemelte, hogy a Jenaplan módszernek is vannak frontális tanítási elemei.
Ballagó Zoltán tankerület-vezető
Hozzátette, hogy az egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános iskola a Jenaplan módszert
régóta alkalmazza sikerrel. Az itt végzett általános iskolai tanulóknak nem okozott nehézséget
a középiskolai tanulmányok folytatása. Véleménye szerint a pedagógus társadalomnak
módszertani megújulására lenne szükség.
Ivanics Róbert képviselő
Köszönti a meghívottakat. Megkérdezte, hogy átmeneti különbségek vannak-e a módszerek
között, elmondta, hogy egy ismerőse Waldrof módszerrel tanult, iskola váltás esetén
különbözeti vizsgát kellett tennie, ahhoz a hagyományos módszerrel tanított általános
iskolában folytassa tanulmányait.
Ballagó Zoltán tankerület-vezető
Hozzátette, hogy az új módszer nem Waldrof módszerre épül. Hiszen a Jenaplan módszernél
ugyanazon tananyag alapján a Nemzeti Kerettanterv szerint történik a tanítás. Hozzátette,
hogy a hagyományos értékelés mellett személyre szabott értékelés is zajlik ebben a
módszerben.
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Kis Tamás képviselő
Mint középiskolai pedagógus elmondta, hogy a középiskolában sincs frontális tanítás, kevert
módszer alkalmazása a jellemző.
Bódor Istvánné intézményvezető
Köszöni a lehetőséget, hogy minden évben tájékoztatást adhatnak a testület részére.
Elmondta, hogy a Szent Gellért Katolikus Általános iskola egyházi fenntartású és más
irányítási rendszer alatt működik, de a tantervi követelmény ugyanolyan. Újdonság lesz, hogy
a komplex alapprogram pilot rendszerhez kapcsolódott az iskola. A pedagógusok 4X30 órás
felkészítésen vesznek részt. A módszertan megújulás véleménye szerint is szükséges. Az egyház
minden évben célt tűz ki az intézmény irányába, a jelenlegi tanévben a családi életre nevelés,
a család fontosságának kiemelése a fő irányvonal, továbbá az iskola ebben az évben 90 éves,
így e köré is szerveződnek az egyéb rendezvények. Szeretné, megköszöni a képviselő-testület a
támogatását.
Makó Nándor Alpolgármester
Mint pedagógus hozzátette, különböző módszereket kell alkalmazni az oktatás területén, hogy
szakmailag hatékony legyen. Kiemelte, hogy hatékony módszer kialakítása családok bevonása
nélkül nem lesz egyszerű.
Ivanics Róbert képviselő
Egyetért az előtte szólókkal, hisz véleménye szerint is a családban kezdődik a nevelés.
Ballagó Zoltán tankerület-vezető
Elmondta, hogy október 8-án a debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola pedagógusai
érkeznek a Jenaplan módszer megismerésére, szeretettel hívja és várja az érdeklődő
képviselőket.
Hozzászólás
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és tudomásul vette.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte, hogy a Képviselő-testület tudomásul tudja-e venni a Heves városban folyó alapfokú
oktatás helyzetéről szóló tájékoztatót.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette Heves városban folyó
alapfokú oktatás helyzetéről szóló tájékoztatót.
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2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési
Intézmény tevékenységéről
Beterjesztő: Varróné Ungvári Ágnes intézményvezető
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a napirendi pont két anyagot tartalmaz, így két szavazásra lesz majd szükség.
Varróné Ungvári Ágnes intézményvezető
Elmondta, hogy a beszámoló a múlt év szakmai munkáját fogja össze. Pedagógiai programja
van a HVOBKI-nak, minden óvodának van saját speciális programja, amely alapján dolgozik.
Hozzátette, hogy a pedagógus ellátottság nehezen indult az év elején, öt munkahelyet
hirdettek meg, amelyre nem tudott felvenni végzett pedagógust, harmadéves főiskolai
hallgatók, vagy már végzett, de nyelvvizsga nélküli egyének látják el a feladatot, Hozzátette,
hogy az óvodákban 80 százalék az 5 éven belül nyugdíjba vonuló pedagógus. Köszöni az
önkormányzat és a Képviselő-testület támogatását, amely a bölcsőde és óvodák fejlődéséhez
hozzájárult. Pályázatok során az óvodák megújultak, külsőleg és belsőleg is. Októberben
tanfelügyeleti ellenőrzés és minősítésre kerül sor.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a nyugdíjba vonulás szakaszosan, vagy egyszerre fog történni, továbbá a
főiskolai hallgatok helyben fognak maradni.
Varróné Ungvári Ágnes intézményvezető
Válaszként elmondta, hogy helyi főiskolai hallgatókat alkalmazott, véleménye szerint helyben
maradnak, miután végeznek. A nyugdíjba vonulás szakaszosan fog megtörténni.
Hozzászólás
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az indítványt és a beszámolót továbbá a pedagógiai programot is 4 igen szavazattal
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény tevékenységéről szóló beszámolóról. Heves Város Önkormányzat
Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatot hozta:
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145/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves Városi
Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény
tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Pedagógiai Program elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
146/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves Városi
Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény
Pedagógiai Programját.
Sveiczer Sándor Polgármester 17:55 órakor 5 perc szünetet rendelt el. A Képviselő-testület
ülése 18 óra 1 perckor folytatódott.
3. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves Városi Művelődési, Közgyűjteményi Intézmény,
Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény, Kő Pál Szobrászművész Állandó Kiállítás
Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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 mindkét határozati javaslatot 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és mindkét határozati javaslatot 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a I. szánú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
147/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Heves
Városi
Művelődési,
Közgyűjteményi Intézmény, Helytörténeti és
Sakktörténeti
Gyűjtemény,
Kő
Pál
Szobrászművész Állandó Kiállítása alapító
okiratának
Módosító
Okiratát,
egyben
felhatalmazza Heves Város Polgármesterét
Sveiczer Sándort, hogy a Magyar Államkincstár
felé a szükséges bejelentési kötelezettségeket a
jogszabályban előírt határidőn belül tegye meg.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. számú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
148/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Heves
Városi
Művelődési,
Közgyűjteményi Intézmény, Helytörténeti és
Sakktörténeti
Gyűjtemény,
Kő
Pál
Szobrászművész Állandó Kiállítása egységes
szerkezetű
Alapító
Okiratát
egyben
felhatalmazza Heves Város Polgármesterét
Sveiczer Sándort, hogy a Magyar Államkincstár
felé a szükséges bejelentési kötelezettségeket a
jogszabályban előírt határidőn belül tegye meg.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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4. napirendi pont tárgya: Önálló képviselői indítvány a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására, illetve
a Wágner Betty emlék díj megalapítására
Beterjesztő: Ivanics Róbert képviselő
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Ivanics Róbert képviselő
Elmondta, hogy részt vett a bizottsági üléseken Dr. Gortva János bizottsági tag észrevétele
volt, hogy zenei díj és a zenei emlék díj kifejezés váltakozik, a rendeletben módosításra kerül.
Hozzátette, hogy az előterjesztésben található első számú indítványát, a határozati
javaslatokat, valamint a rendelettervezet 6/A paragrafusa is visszavonásra kerül. Elmondta,
hogy a pénzügyi bizottságon Szabó János bizottsági tag által felmerült kérdést az ülésen nem
tudta megválaszolni, azonban a mai napon személyesen felkereste és a tájékoztatást megadta.
Miszerint a díj gravírozását végző személy, azaz Csikár Imre budapesti lézervállalkozó volt.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy 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 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 2 igen és 2 tartózkodás mellett nem döntött.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 2 igen és 2 tartózkodás mellett nem döntött.
Ivanics Róbert képviselő
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a zeneiskola tantermet nevezett el a tanárnőről, amely
október 12-én kerül átadásra. A zenei világnap alkalmából rendezett hangverseny október 13án a művelődési központban kerül megtartásra. A díszpolgárunk halálának első évfordulója
alkalmából az istentisztelet október 14-én 10:00 órakor református egyházban lesz.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott módosításokkal szavazzanak a
rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen és 3 fő nem vett részt a szavazásba a
következő rendeletet alkotta:
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10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 9/2012. (IV.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában készült indítványt és a következő
rendeletet alkotta.
10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
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 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy 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 rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen és 3 fő nem vett részt a szavazásba a
következő rendeletet alkotta:
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11/2018. (X.01.) 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.
11/2018. (X.01.) önkormányzati
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

rendelet

a

6. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves, Szerelem A. út forgalmi rendjének módosítása
tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
149/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta a. Heves, Szerelem A. út forgalmi
rendjének módosítása tárgyában benyújtott
indítványt és a következő határozatot hozta:
1) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 33. § (1) bb) pontja alapján
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kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy
a Szerelem A. útra 12 t-ás a teherautókat
érintő súlykorlátozást vezet be.
2) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándor
polgármestert a Szerelem A. út forgalmirend
változás eljárás lefolytatására.
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
útján Mező László Városgondnokság Iroda
vezetője
Határidő:
értelem szerint
7. napirendi pont tárgya: Indítvány a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának csatlakozásáról és pályázati felhívásáról
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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 mindkét határozati javaslatot 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a I. számú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
150/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az elfogadott Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatról
szóló
szabályzatot 2018. október 1-jei hatállyal a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. számú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
151/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójának csatlakozásáról és
pályázati felhívásáról szóló előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
1) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi pályázati fordulójához.
2) A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók
számára,
valamint
a
felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
2019.
évi
pályázati
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok
kiírása,
elbírálása
és
az
önkormányzat
által
nyújtott
támogatás
összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal
arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben rögzíti.
4) A Képviselő-testület kijelenti, hogy az általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a
szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort, hogy a
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csatlakozásról szóló nyilatkozatot - az 1) – 4)
pontban meghatározott tartalommal - aláírja.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
útján Szociális, Hatósági és Építésügyi Iroda
Határidő: 2018. október 03.
6) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a
felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019.
tanév második és a 2019/2020. tanév első
félévére („A” típusú pályázati kiírás) a határozat
1. melléklete szerint.
Felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
útján Szociális, Hatósági és Építésügyi Iroda
Határidő: 2018. október 5. valamint az
Általános Szerződési Feltételek szerint
7) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki 2019.
évre a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati
kiírás) a határozat 2. melléklete szerint.
Felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
útján Szociális, Hatósági és Építésügyi Iroda
Határidő: 2018. október 5. valamint az
Általános Szerződési Feltételek szerint
8) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szükséges anyagi fedezetet az „A”
típusú pályázatok esetében a 2019. évi, a „B”
típusú pályázatoknál - a feltételek folyamatos
fennállása esetén - a 2019-2022. évi
költségvetéseiben biztosítja.
Felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
útján Szociális, Hatósági és Építésügyi Iroda
Határidő: 2019. január 31. valamint az
Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete
szerint”
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8. napirendi pont tárgya: Indítvány a KEHOP 2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú projekt
keretében Solt, Cserkeszőlő, Heves, Tiszabő településeken megvalósítandó szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerinti szerződés módosítás elfogadása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Az előterjesztésben olvasható, hogy utófinanszírozottá vált a pályázat, ez az önkormányzatnak
mekkora összeget jelent. Megkérdezte, hogy van-e erre megfelelő forrás.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az ötven százalékos előleg még nincs kihasználva, szeptember 1-je előtt
elkezdődtek a munkafolyamat, majd szeptember 2-án régészeti tárgyakat találtak, így le kellett
vonulni a munkaterületről, hozzátette, hogy II. rész lehívásának feltétele, az 50 százalékos
teljesítési szint elérése.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy 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 – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
152/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzata megvitatta a
KEHOP 2.2.1-15-2015-00024 azonosítószámú
projekt keretében Solt, Cserkeszőlő, Heves,
Tiszabő
településeken
megvalósítandó
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan,
a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerinti
szerződés módosítás elfogadása tárgyában
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készült előterjesztést és a jelen előterjesztés
melléklete szerinti az A-G Híd Konzorciummal
kötött vállalkozási szerződés 2. számú
módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza
Sveiczer Sándort Heves Város Polgármesterét a
szerződés módosítás aláírására és a szükséges
egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
aláírás megszervezéséért Sveiczer
Sándor polgármester útján Bagdi Szabolcs
ügyintéző
9. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves, 3825 hrsz. alatti ingatlan bérbe adása
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 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a 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 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
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153/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a Heves, 3825 hrsz. alatti ingatlan
bérbeadása tárgyú indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete utólagosan jóváhagyja a HevesAlatkai Hagyományőrző és Környezetvédő
Egyesülettel 2018. január 2. napján, a
Heves,
belterület
3825
hrsz.
alatt
nyilvántartott
kivett
lakóház,
udvar,
gazdasági épület megnevezésű 4187 m2
alapterületű ingatlannak a szerződés
mellékletét
képező
helyszínrajzon
körülhatárolt helyiségeinek bérbeadásáról
szóló bérleti szerződést, mely alapján a
Heves-Alatkai
Hagyományőrző
és
Környezetvédő Egyesület 2018. január 12018. december 31. napjáig tartó határozott
időre 700.000,- Ft bérleti díjért bérbe veszi a
bérleményt.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete utólagosan felhatalmazza Sveiczer
Sándort arra, hogy a bérleti szerződést a
Heves-Alatkai
Hagyományőrző
és
Környezetvédő Egyesülettel megkösse, a
szükséges okiratokat aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
10. napirendi pont tárgya: Beszámoló az önkormányzat társulásainak tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az egyes társulási beszámolókat külön fogja megszavaztatni.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést a Dél-Hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás beszámolóját 4 igen szavazattal a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás beszámolóját 3
igen és 1 tartózkodás mellett, míg a RegioKom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
beszámolóját 3 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és a Dél-Hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beszámolóját 4 igen
szavazattal javasolja elfogadásra. A Dél-Hevesi Kistérségi Társulás beszámolójáról 1 nem, 3
tartózkodás mellett nem döntött az előterjesztésről, dr. Gortva János bizottsági tag véleménye
az volt, hogy a beszámoló pénzügyi részt nem tartalmazott, továbbá a társulás novemberi
tervei sem ismertek. A RegioKom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás beszámolójáról 2
igen és 2 tartózkodással nem döntött.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és egyben döntött a beszámolókról, így 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és egyben döntött a beszámolókról, így 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kis Tamás képviselő
A bizottsági ülésen kérdést tett fel kérné arra történő választ megadását.
dr. Nagy Péter
Elmondta, hogy az Agria Ügyelet Kft. 2016. május 1. napján beköltözött a járóbeteg
szakellátó épületébe. A járóbeteg szakellátó épületét működtetető Markhot Ferenc
Oktatókorház és Rendelőintézet szerződést kötött a közfeladatért felelős Heves Város
Önkormányzatával, amely szerint bérleti díjat fizetni nem kell, de a fenntartási költségek
arányos részét meg kell fizetni a korház irányában. Az Agria Ügylet Kft-re eső arányos
költségeket a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kiszámlázta az Agria Ügyelet felé, a
társaság viszont a számlákat nem hajlandó befogadni, attól függetlenül, hogy a NEAK-tól
erre kap finanszírozást, illetve a megállapodás szerint, amit a Dél-hevesi Kistérségi Társulás
kötött a társasággal az egyes tagönkormányzatok 68,5 Ft/lakos kiegészítő díjat vállaltak az
Agria Ügyeletnek fizetni. Hozzátette, hogy az önkormányzat nem fogadja el ezt a helyzetet,
hiszen az önkormányzattól is kap támogatást a feladatellátásra, ennek fényében a költségek
beszámítást kérték, melyet az Agria Ügyelet nem fogadott el. Pénzügyi adatok tekintetében
elmondta, hogy 2017. december 31-i szállítói tartozás tömeg, amellyel Heves Város
Önkormányzata átfordult 2018. évre 2.994.562.- forint volt az Agria Ügyelet irányába,
amelyből 748 e forintot fizettünk meg időközben. A további kilenc hónapra – 2018.
szeptember hónappal bezárólag - 6 millió 655 ezer forint volt a számlázott ügyeleti díj, tehát 8
millió 900 ezer forint volt az a számlatömeg, amely nincs kiegyenlítve az Agria Ügyelet Kft.
felé, illetve amely összeggel szemben beszámítással kíván élni az önkormányzat. A járóbeteg
szakellátó fenntartási költségeire az önkormányzat nagyságrendileg ugyanezt az összeget
számlázta le. Véleménye szerint a két követelést össze kellene vezetni, azért, hogy az Agria
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Ügyelet Kft. se jusson jogtalanul előnyös helyzetbe. Kiemelte, hogy a feladatellátás egyébként
zavartalanul működik.
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy a novemberben lejár a szerződés, adottak a feltételek, hogy az ellátás
folyamatos legyen.
Sveiczer Sándor Polgármester
Társulás üléseken is vita alakul ki az ügyeleti ellátás kapcsán, az önkormányzatok jelzéssel
éltek az Agria Ügyeletnek az elégtelen ellátás miatt, mivel nem történt változás, ezért az
önkormányzatok bojkottáltak egy –egy adott hónapot nem fizettek, amely szállítói tartozáshoz
vezetett. A NEAK 4 millió forint havi díjat ad az Agria Ügyelet részére, melyet a 17 település
önkormányzata havi szinten 2,4 millió forinttal egészít ki. Elmondta, hogy november 30-ra a
társulási ülésre is alternatívákat kell kidolgozni, előre haladott tárgyalások vannak. Két
lehetőség van egyik, hogy saját ellátásban viszi tovább a járás hasonlóan, mint a
hulladékszállítást, avagy pályázatot ír ki, és vállalkozással látatja el a feladatot, úgy hogy a
NEAK finanszírozást közvetlenül kapja és a társulás is kiegészítheti. Hozzátette, hogy jövő hét
során kistérségi ülésre kerül sor, melyen megtárgyalják, hogy melyik irányban menjen tovább
az orvosi ügyeleti ellátás. Mint elnök javasolni fogja a pályázat kiírását is. Egyeztetett egy
ügyeletben lévő orvossal, aki vállalná a szakmai vezetést, ha a kistérség saját maga látná el
az ügyeletet. Az orvos véleménye szerint a jelenlegi finanszírozásból az ellátás saját
berkekben is megoldható lenne. Hozzátette, hogy a kistérségi társulás kompetenciája lesz,
hogy hogyan fogja ellátni a jövőben az ügyeleti ellátást. A hulladékszállítás kapcsán
elmondta, hogy január 1-től a kistérségi társulás feladata lesz. Azonban a Regio-Kom
társulásban a tagság fenn marad.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, mivel a központi ügyeleti ellátás közbeszerzése november 30-án jár le, elegendő
lesz két hónap a megfelelő elinduláshoz? Lakossági hulladékszállítási díjat ebben az évben
nem kellett fizetni, lehet tudni mikor kerül erre sor?
Sveiczer Sándor Polgármester
Az első kérdésre elmondta, hogy véleménye szerint elegendő lesz az idő. A második kérdésre
nem tud választ adni, tájékoztatás szerint egy – két heten belül érkezhetnek meg a számlák, de
arról nincs információja, hogy milyen időt foglal majd magában. A kistérségi ügyleti ellátás
kapcsán elmondta, hogy a közbeszerzési döntő bizottság állásfoglalás szerint a NEAK-tól
kapott közvetlen finanszírozás, nem tartozik bele a közbeszerzési értékhatárba, csak az amit az
önkormányzat tesz hozzá. Tehát közbeszerzést nem kell kiírni, ezért az egyes önkormányzatok
külön-külön fognak szerződni. Erről a kistérségi tanácsnak és a települések testületének is
dönteni kell.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Dél-Hevesi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás beszámolójáról.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
154/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a Dél-Hevesi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási célok
megvalósulásáról szóló előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Hevesi Ivóvízminőség Javító
Önkormányzati
Társulás
beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás
beszámolójáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
155/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás
tevékenységéről,
pénzügyi
helyzetéről,
a
társulási
célok
megvalósulásáról
szóló
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a RegioKom Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás beszámolójáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
156/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a RegioKom Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
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szóló előterjesztést és a következő határozatot
hozta:
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a RegioKom Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás beszámolóját elfogadja.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Heves városban folyó verseny- és tömegsport
helyzetéről
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte, hogy a Képviselő-testület tudomásul tudja-e venni a Heves városban folyó verseny
és tömegsport helyzetéről szóló tájékoztatót.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette Heves városban folyó
verseny és tömegsport helyzetéről szóló tájékoztatót.
12. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Heves, Bartók Béla. u. 3.sz. alatti
ingatlan HEVA Hevesi Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésébe történő átadás tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
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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 – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
157/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
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) (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
Heves, belterület 223 helyrajzi szám alatt
található, természetben Bartók Béla u. 3 számú,
90 m2 alapterületű komfort nélküli 2 szoba,
konyha, helyiségből álló lakást a HEVA Hevesi
Vagyonkezelő Kft. részére – vagyonkezelésébe
adja.
Határidő: azonnal.
Jelentéstétel: 2018. október 15.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
13. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság kötendő adásvételi előszerződés tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság is jelezte
vételi szándékát a víztorony tetején lévő területre, a megvásárolni szándékozott terület 30 m2,
a megajánlott vételár 300.000,- Ft+Áfa, melyre külön helyrajzi számot kell majd kérni.
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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 – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
158/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő
adásvételi előszerződés tárgyú indítványt és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (rövidített elnevezés: DIGI Kft.
székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.., Cg.01-09667975,
adószám:
12175136-2-44.)
megvásárolja a mellékelt helyszínrajzon
körülhatárolt, a Heves, belterület 91/15 hrsz.
alatt található ingatlanból kialakításra kerülő 30
m2 térmértékű új ingatlant 300.000,- Ft, azaz
Háromszázezer forint+Áfa vételár fejében.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort arra,
hogy a 91/15 hrsz. alatt található ingatlanból a
30 m2 alapterületű új ingatlan kialakítása
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye,
telekalakítási eljárást lefolytassa, az ehhez
szükséges nyilatkozatokat megtegye.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Sveiczer
Sándor
polgármestert a Heves, belterület 91/15 hrsz.
alatt található ingatlanból kialakításra kerülő új
ingatlan
adásvételi
szerződését,
illetve
mindaddig, ameddig az adásvételi szerződés
törvényi feltételei nem állnak fenn, adásvételi
előszerződést a DIGI Távközlési és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal megkösse, a
szükséges okiratokat aláírja.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
14. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány az EFOP-3.9.2-16-2017-00024 kódszámú,
„Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú pályázat K_2.6_b „Színház az
Egész Világ!” elnevezésű tevékenység megvalósításának 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 – 7 igen és 3 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
159/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az EFOP-3.9.2.-16-2017-00024
kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a
Hevesi járásban” tárgyú pályázat „Színház az
egész világ!” tárgyában című előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kapott árajánlatok közül a MyAd
Marketing Kommunikációs és Tanácsadó
Kft. 17 462 373 Ft összegű, mely összeg az
Áfát is tartalmazza ajánlatot minősíti a
legkedvezőbbnek.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét arra, hogy a
MyAd Marketing Kommunikációs és
Tanácsadó Kft.-vel az EFOP-3.9.2-16-201700024 kódszámú, „Humán kapacitások
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fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú
„Színház az Egész Világ!” elnevezésű
tevékenység megvalósítására szerződést
kössön A szerződés szerinti vállalási ár
fedezete a pályázaton belül ekként Heves
Város
Önkormányzat
2018.
évi
költségvetésén belül biztosított.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
szerződéskötés előkészítéséért Őzse-Czeglédy
Adrienn”
15. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány „Kerékpárút fejlesztése Heves városában”
elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásához kapcsolódó 130/2018. (VIII. 01.)
önkormányzati határozat 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 – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
160/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a „Kerékpárút fejlesztése Heves
városában” elnevezésű pályázat közbeszerzési
eljárásához kapcsolódó 130/2018. (VIII. 01.)
önkormányzati határozat módosítása tárgyú
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárásban
történő további ajánlattételre az alábbi
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cégeket is felkéri ajánlattételre (a Kbt.
115. § (2) bekezdése alapján):
1.) STAR-ROAD Kft.
3360 Heves, Rózsahegy 13.
Adószám: 25398502-2-10
Ügyvezető: Simon Anita
2.) EXROAD Kft.
3360 Heves, Munkácsy M. út 60.
Adószám: 11178442-2-10
Ügyvezető: Luzsi Miklós
3.) QUALITY FIT OUT Kft.
1054 Budapest, Bank utca 6. 2.
em. 9.
Adószám: 25179556-2-41
Ügyvezető: Lévai Brigitta
4.) Euro-Hevi Kft.
3360 Heves, Kodály Z. utca 29.
Adószám: 25442302-2-10
Ügyvezető: Molnár Alexandra
2. Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő testülete tudomásul veszi és
elfogadja a VIANOVA 87 Zrt. (1215
Budapest, Vasas u. 65-67., adószám:
13839129-2-43, igazgatósági tag: Szőke
Attila) visszalépését az ajánlattételtől.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándor
polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester”
16. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány A Pedagógusok Szakszervezete Nógrád
Megyei Szervezetével kötendő ajándékozási szerződés jóváhagyása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.

304
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 – 10 igen – egyhangú - szavazattal a
következő határozatot hozta:
161/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Heves Város Önkormányzata által
PSZ Nógrád Megyei Szervezetével a strand
területén lévő faház megszerzéséről szóló
ajándékozási szerződés jóváhagyására irányuló
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként határoz, hogy elfogadja a
Pedagógusok Szakszervezete Nógrád Megyei
Szervezetének elnöke által felajánlott, a
Heves, belterület 1213/5 hrsz. alatti
ingatlanon – közismerten a strandon –
található faház tulajdonjogát.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét arra, hogy az
építmény tulajdonjogának ajándék során
történő megszerzésére szerződést kössön.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
Dr. Nagy Péter jegyző”
Bejelentés:
Kis Tamás képviselő
Több kérdésre szeretne választ kapni. Először is megkérdezte, hogy mi történik a fel nem
használt korábbi évek képviselői keretével. Az eddigi felhasználás hogyan alakult, szeretné, ha
a keret létezése óta minden képviselő által felhasznált keretről kimutatás készülne. Javasolja
egy olyan szabályzat kialakítását is a keret felhasználására, amely tartalmaz egy forma
nyomtatványt és ez tartalmazná, hogy mire használható fel a keret. További kérdése, hogy
van-e valós összeg a keret mögött, ténylegesen felhasználható-e a pénz. Korábban is történt
egyeztetés a József Attila u. 23. szám alatti ingatlan lebontásáról, hogy a 2019-es év során az
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Újtelepen kialakítható legyen a játszótér, az ingatlan gazos az ott lévő épület pedig az
összeomlás határán van.
Sveiczer Sándor Polgármester
A képviselő keret kapcsán elmondta, hogy a stratégiai és pénzügyi iroda elkészíti a kimutatást.
A valós összeg kapcsán hozzátette, hogy a mínusz 120 millió forintnál nem mondható, hogy
van pénz, azonban a városfejlesztési célokat meg kell valósítani. A nyomtatvány elkészítést
követően a testület látni fogja a fejlesztési célokat, továbbá azt, hogy milyen keretből
valósulhatna meg.
Kis Tamás képviselő
Hozzátette, hogy a lakosságnak elvárása a városfejlesztés, hiszen az adóbevétel is erre a célra
felhasználhatóak lennének.
Kovács István képviselő
Elmondta, hogy a gyermekétkeztetéssel ismételten problémák adódtak, javasolja egy újabb
próba étkezés lebonyolítását. Probléma az is, hogy a gyermekek nem megfelelő adagot
kapnak.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a közbeszerzés januárban lejár, így decemberben meg kell indítani egy erre
vonatkozó közbeszerzést is.
Ivanics Róbert képviselő
Véleménye szerint, mielőtt próbaétkezést tartanak tudni, kellenek, hogy mennyi a gyermek és
felnőtt adag mennyisége.

