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PH/11256/2018
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-én
(csütörtökön) 16:34 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás, Szedlák Szabolcs, 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
Almási Attila projekt iroda
Balogh Margó köztisztviselő
Sápi Andrea Sors-2002 Nonprofit Kft. Intézményvezető
Kovács Edit Heves Városi Gondozási Központ Mb. intézményvezető
Kovács Istvánné Sors-2002 Nonprofit Kft.
Szabó Imre Tiborné Heves Városért Közalapítvány elnök
Szabó Sándorné HVGYSZ intézményvezető
Dr. Nagy Sándor; Varga István képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 9 fő. Az ülés határozatképes.
Kiosztásra, illetve a megküldésre került egy tájékoztató az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről, egy pályázati összesítő. Továbbá sürgősségi indítványok. Javasolta a „Sürgésségi
indítvány Dr. Andrási Tamásné 3360 Heves, Kolozsvári u. 10. fsz. 2 szám alatti ingatlanra
vonatkozó bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában” a „Sürgősségi indítvány a
hevesi Római Katolikus Plébánia tulajdonát képező a Heves, belterület 64/1. hrsz. alatti,
természetben 3360 Heves, Gyöngyösi út 83. szám alatt található köztemető fenntartási
jogának átvétele tárgyában”, továbbá a „Sürgősségi indítvány Hevesi Sport Egyesület (HSE)
póttámogatási kérelme a 2018. évre tárgyában”, a „Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi
utca 2/B. 2/5 szám alatti ingatlanra vonatkozó lakbérmérséklési kedvezmény biztosítása
tárgyában”, és a „Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
166/2018 (X.25.) számú határozatának módosítás tárgyában”, valamint a „Sürgősségi
indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca 2/A. 3/6 szám alatti ingatlanra vonatkozó lakbérmérséklési
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kedvezmény biztosítása tárgyában”előterjesztések felvételét és nyílt ülésen történő
tárgyalását. Továbbá javaslatot tett a „Sürgősségi indítvány az NHSZ Hevesi Városfenntartó
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonát képező Heves, belterület
65/6. hrsz. alatti természetben 3360 Heves, Károlyi Mihály út 15. szám alatt található „kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű 1 ha 3240 m² alapterületű ingatlan
megvásárlása és Heves Város Önkormányzat tulajdonát képező üzletrész értékesítése az AVE
Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft. részére tárgyában” című előterjesztés felvételére és
zárt ülésen történő tárgyalására.
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NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló 6/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelet
módosítására
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány 2019. évi likvidhitel felvétele
tárgyában
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Heves Város Gyermekjóléti Központja
és Családsegítő Szolgálata szervezeti és
működési szabályzata és szakmai programja
módosítása tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány a 177/2016. (VIII. 31.) önkormányzati
határozat - a Heves, belterület 289/5, illetve
91/1 helyrajzi számú játszóterek házirendje módosítása tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány a Heves belterület 109. hrsz.-ú
ingatlanon kialakításra került kutyafuttató
használati rendjének tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány
az
EFOP-1.5.3-16-2017-00108
kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Hevesi járásban” tárgyú pályázat K33.
sorszámú,
„Egészségnapok”
elnevezésű
tevékenység megvalósításának tárgyában
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának
meghosszabbítása,
illetve
ügyvezetői
álláspályázat kiírása és új fióktelep létesítése
tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Beszámoló az ellátási szerződés alapján
működtetett
szociális
intézmények
tevékenységéről,
működéséről,
a
feladatellátásról, a szolgáltatások költségeiről
és az esetleges panaszok kezeléséről
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Dr. Nagy Péter
jegyző

Dr. Nagy Péter
jegyző
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sápi Andrea
intézményvezető
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Beszámoló Heves Városért Közalapítvány
működéséről, gazdasági helyzetéről
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Beszámoló
az
alpolgármester
részére
meghatározott,
átruházott
feladatkörében
végzett tevékenységéről, feladatellátásáról.
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Beszámoló Heves
Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
bizottságai
tevékenységéről
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Tájékoztató a helyi adózás, adóztatás
alakulásáról
2017-2018
TUDOMÁSUL VÉTEL
Tájékoztató a Heves Város Önkormányzat
képviselő-testületének végre nem hajtott
határozatairól és az ezzel kapcsolatos szükséges
teendőkről
TUDOMÁSUL VÉTEL
Sürgősségi indítvány a helyi adókról szóló
23/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló
…/2018.
(…)
önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgésségi indítvány Dr. Andrási Tamásné 3360
Heves, Kolozsvári u. 10. fsz. 2 szám alatti
ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása tárgyában
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a hevesi Római Katolikus
Plébánia tulajdonát képező a Heves, belterület
64/1. hrsz. alatti, természetben 3360 Heves,
Gyöngyösi út 83. szám alatt található köztemető
fenntartási jogának átvétele tárgyában
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány Hevesi Sport Egyesület
(HSE) póttámogatási kérelme a 2018. évre
tárgyában
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca
2/B. 2/5 szám alatti ingatlanra vonatkozó
lakbérmérséklési
kedvezmény
biztosítása
tárgyában
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi
indítvány
Heves
Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 166/2018
(X.25.) számú határozatának módosítás
tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Szabó Imre Tiborné
Elnök
Makó Nándor
alpolgármester
Egyes bizottsági elnökök

Dr. Nagy Péter
jegyző
Dr. Nagy Péter
jegyző

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
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Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca
2/A. 3/6 szám alatti ingatlanra vonatkozó
lakbérmérséklési
kedvezmény
biztosítása
tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Zárt ülés napirendje
1/

2/

Indítvány a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában” részt
venni kívánó hevesi tanulók tanulmányainak
támogatására
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány az NHSZ Hevesi
Városfenntartó
Környezetvédelmi
és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonát
képező Heves, belterület 65/6. hrsz. alatti
természetben 3360 Heves, Károlyi Mihály út 15.
szám alatt található „kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület” megnevezésű 1 ha 3240 m²
alapterületű ingatlan megvásárlása és Heves
Város Önkormányzat tulajdonát képező
üzletrész értékesítése az AVE Magyarország
Hulladékgazdálkodási Kft. részére 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 pontok tárgyalását.
Ivanics Róbert képviselő
Pénzügyi helyzet kapcsán elmondta, hogy a közel 100 millió forintos hiány már régóta fenn
áll, ezért ennek csökkentése kapcsán hozzátette, hogy még tavasszal Kis Gábor a Mezei
Őrszolgálat vezetője elmondta, hogy a 2016 évben 3.800.000.- forint került befizetésre, 2017ben 800.000.- forint. A mezőőri járadék kapcsán kérdezné, milyen intézkedést tett a Jegyző
Úr.
dr. Nagy Péter
Hozzátette, hogy a rendszerben a mezei őr járulék nyilvántartása nagy feladatot ró az
önkormányzatra a könyvelése folyamatos. A határozatok elkészítése folyamatban van,
azonban annak kiküldésére a december hónapban kerül sor.
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Ivanics Róbert képviselő
Véleménye szerint a 104 millió forint hiány helyet 95 millió forint már van, úgy gondolja,
hogy az NHSZ napirend pontnál a 2019-re vállalt költség fedezete az önkormányzat
költségvetésénél már megtalálható.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendek közül sorrendben először a 8., és a 9.
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.
Makó Nándor Alpolgármester 16 óra 42 perckor megérkezett a Képviselő-testület létszáma
9 főre emelkedett.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ellátási szerződés alapján működtetett szociális
intézmények tevékenységéről, működéséről, a feladatellátásról, a szolgáltatások költségeiről
és az esetleges panaszok kezeléséről
Beterjesztő: Sápi Andrea intézményvezető
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 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
183/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az ellátási szerződés
alapján működtetett szociális intézmények
tevékenységéről,
működéséről,
a
feladatellátásról, a szolgáltatások költségeiről és
az esetleges panaszok kezeléséről szóló
beszámolókat.
2. napirendi pont tárgya: Beszámoló Heves Városért Közalapítvány működéséről, gazdasági
helyzetéről
Beterjesztő: Szabó Imre Tiborné elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Szabó Imre Tiborné elnök
Érdemi kiegészítést nem kívánt tenni, azonban a szavazás után szeretné felhívni az Alapítvány
programjára a figyelmet.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy mennyi az össztartozása az önkormányzatnak az alapítvány felé, továbbá a
vetélkedő kivitelezhető lesz-e így. A jövő évi civil támogatás kiírására, és annak
megvalósíthatóságára milyen remény van. További kérdése, hogy az idei támogatások
kifizetés hogyan áll.
Szabó Imre Tiborné elnök
Válaszként elmondta, hogy a számlán lévő összeg 2018. október 8-án 2.142.669.- forint volt.
A vetélkedő megvalósításához a tervezett összeg 400.000.- forint. A pályázati kiírás nem
ütemezés szerint halad. A teljesítés ütemezéséről nem tud érdemben nyilatkozni.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az ez évi fizetés megvalósulhat, hiszen több kintlévőség beérkezése várható 12 héten belül. Hozzátette, hogy az EFOP 1.4.2-es pályázatba előlegezett 30 millió forint önerő
még nem érkezett meg, annak beérkezési ideje is 1-2 héten belül várható.
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Szabó Imre Tiborné elnök
A 2017-es év pályázati kifizetései megtörténtek, hozzátette, hogy 2017. decemberében kiírásra
került a pályázat, melynek elbírálására februárban került sor. A pályázatok elszámolás
folyamatban van, egy-két civil szervezet nem teljesítette eddig az elszámolási kötelezettségét,
azonban vannak, akiknél még a programok sem teljesültek.
Hozzátette, hogy a polgármester úr által elmondottak alapján a pályázatok januári kiírással
megvalósulhatnak.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
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 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kis Tamás képviselő
Véleménye szerint fontos lenne az elmarad összeg átutalása az alapítvány részére, hiszen a
civil szervezetek jelenléte fontos a város életében. Javasolja, hogy a kiírásra kerülő
pályázatok elnyerhető keretösszege magasabb legyen.
Szabó Imre Tiborné elnök
A kuratórium felé továbbítani fogja. Jelenleg 12 civil szervezet pályázott 1.500.000.- forint
elnyerhető összeggel. Az egyes szervezeteknél 150.000.- forint volt a legmagasabb összeg, a
legkevesebb pedig 80.000.- forint. Differenciálták a pályázati programot és az alapító
okiratban vállalt kötelezettségek, mennyire vannak összhangban. Elbírálás komoly feladatot
rótt a kuratórium tagjaira.
Makó Nándor alpolgármester 16 óra 54 perckor kiment az ülésről a jelenlévő képviselők
száma 8 főre csökkent.
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:
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184/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves Városért
Közalapítvány 2018. évi működéséről, gazdasági
helyzetéről szóló beszámolót.
Szabó Imre Tiborné elnök
Elmondta, hogy az alapítvány által szervezett „Szeretlek Heves” vetélkedőn való részvételhez
felkeresésre kerültek a nagyobb munkáltatók, hogy delegáljanak versenytagokat és
szurkolókat. A képviselő-testület tagjainak jelenlétére is számít, kéri Polgármester Úr felé
jelezni, a részvételi szándékot.
Makó Nándor 16 óra 56 perckor visszaérkezett az ülésről a jelenlévő képviselők száma 9
főre emelkedett.
3. napirendi pont tárgya: Indítvány a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 6/2016. (III. 7.)
önkormányzati rendelet módosítására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott e.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
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14/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló 6/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról készült indítványt és a következő
rendeletet alkotta.
14/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirendi pont tárgya: Indítvány 2019. évi likvidhitel felvétele 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 3 igen és 1 nem szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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 – 7 igen és 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
185/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 2019. évi likvidhitel
felvételéről szóló indítványt és a következő
határozatot hozta:
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1.

2.

3.

Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Sveiczer
Sándort,
Heves
Város
Polgármesterét, hogy az önkormányzat
számlevezető pénzintézetével, azaz az
OTP Bank Nyrt-vel 2019.12.31-i lejárati
idejű,
maximum
100 000 000
Ft
keretösszegű
likvidhitel
szerződést
kössön, egyúttal felhatalmazza Ecsegi
Gábort, Heves Város Önkormányzata
gazdasági vezetőjét a megkötendő
szerződés pénzügyi ellenjegyzésével.
Heves
Város
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal a hitel és járulékai
költségvetésben történő szerepeltetésére,
valamint
azok
visszafizetésére
az
önkormányzat majdani 2019. évi
költségvetésében
szereplő
általános
működésének és ágazati feladatainak
támogatása, valamint a helyi adók és
gépjárműadó bevételek terhére.
Heves
Város
Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlegi és a
későbbi hitelfelvételek tekintetében az
önkormányzat tulajdonában lévő Heves,
belterület 91/10/A hrsz. alatt található
Városi Sport és Rendezvénycsarnok
ingatlan
terhére
100 000 000
Ft
keretösszegig
jelzálogjog
kerüljön
bejegyzésre a hitelnyújtó pénzintézet
javára.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
útján Ecsegi Gábor irodavezető

5. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata szervezeti és működési szabályzata és szakmai programja módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az 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 – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
186/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestület
megtárgyalta
a
Heves
Város
Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata szervezeti és működési szabályzat,
illetve szakmai programja módosítása tárgyában
készült indítványt és az alábbiak szerint döntött:
1.)
Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja
Heves Város Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálata Szervezeti és Működési
Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerint.
2.)
Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja
Heves Város Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálta egységes szerkezetű
módosított Szakmai Programját a határozat
melléklete szerint.
3.)
Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület felhatalmazza Heves Város
Polgármesterét, hogy az intézményvezető által
készített módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szervezeti és működési szabályzat, illetve
szakmai programját jóváhagyólag aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Szabó Sándorné intézményvezető
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6. napirendi pont tárgya: Indítvány a 177/2016. (VIII. 31.) önkormányzati határozat - a
Heves, belterület 289/5, illetve 91/1 helyrajzi számú játszóterek házirendje - módosítása
tárgyában
Beterjesztő: dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette a bizottsági üléseken jelzés érkezett, hogy a játszótéri házirend nem tartalmazza a
Széchényi úti lakótelepen lévő játszóteret. Kiemelte, hogy adminisztrációs hiba történt a
kiküldött anyag mellékletét képező házirend a nyáron beemelt Széchényi lakótelepen lévő
játszóteret nem tartalmazta. természetesen ezt pótolja hivatal a testület támogatós döntése
esetén teljeskörű lesz a szabályzat tárgyi hatálya.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy ő hívta fel a figyelmet a hiányosságra, és
módosítással élt, így a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést és 4
igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert képviselő
Elmondta, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen felmerült a síkosságmentesítés feladatának
kérdése, hogy kinek lesz annak feladata, az ülésen erre választ is kapott. Azonban kéri, hogy a
Városgondnokság kiemelten kezelje ezen feladatot. Javasolja, hogy a játszótéri házirend
kerüljön meghirdetésre.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
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187/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
A Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Heves,
belterület 109 helyrajzi számú ingatlanon
található játszótérre a 177/2016. (VIII. 31.)
önkormányzati határozattal elfogadott Házirend
kiterjesztését.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves belterület 109. hrsz.-ú ingatlanon kialakításra
került kutyafuttató használati rendjének tárgyában
Beterjesztő: dr. Nagy Péter jegyző
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.
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
188/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
A Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Heves,
belterület 109. helyrajzi számú ingatlanon a
Vencel
parkban
található
kutyafuttató
házirendjét a melléklet szerinti tartalommal,
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egyben felhatalmazza a Hevesi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét dr. Nagy Péter
annak kifüggesztésére a Venczel park területén.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző útján;
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont tárgya: Indítvány az EFOP-1.5.3-16-2017-00108 kódszámú, „Humán
szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú pályázat K33. sorszámú,
„Egészségnapok” elnevezésű tevékenység megvalósításának tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy a pályázatra készült-e előtanulmány vagy külső szervezet bevonásával,
szakmai tartalommal készült dokumentum.
Sveiczer Sándor Polgármester
Véleménye szerint megvalósíthatósági tanulmányra gondol a képviselő úr.
Kis Tamás képviselő
Hozzátette, hogy a pályázat szakmai taralommal való elkészítésére gondol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az EFOP 1.5.3 pályázat volt előbb és annak kiegészítésére jött a jelenleg
tárgyalt pályázat.
Kis Tamás képviselő
Ismételten megkérdezte, hogy a szakmai tartalommal való megtöltésére készült-e tanulmány.
Sveiczer Sándor Polgármester
A megvalósíthatósági tanulmányra gondolhat a képviselő úr.
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy készülte-e megvalósíthatósági tanulmány és ha igen akkor azt ki készítette.
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dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a kérdést 15 napon belül írásban megválaszolja a képviselő úrnak.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. előkészítheti az
anyagot, hiszen erre megbízása is van.
Kis Tamás képviselő
A Megvalósíthatósági tanulmány készítésekor voltak-e bekérve indikátor árajánlatok. Személy
szerint olyan előkészítő dokumentumokat kérdezne, amelyek a szakmai tartalomról szólnak.
Hozzátette, hogy a Projekt iroda irodavezetőjét már többször kérték, hogy jelen legyen az
üléseken.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy most jelen van az ülésen, azonban a Jegyző Úr által elmondottak alapján az
írásbeli válasz megküldésre kerül a képviselő-úr részére.
Kis Tamás képviselő
Hozzátette, ebben az esetben nem érti, miért nem kapnak választ, a projekt irodavezetőjétől.
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.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 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 dr. Gortva János bizottsági tag módosító javaslattal élt, miszerint a pályázati
eljárásokra a testület fogadja el Heves Város Pályázati Szabályzatát, ezzel együtt a bizottság
3 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
Elmondta, hogy a Jogi Bizottság javaslatát nehéz értelmezni, hiszen a Magyar Államkincstár,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Irányító Hatóság ellenőrzése alatt folyik a pályázat,
így az önkormányzatnak nincs nagy mozgástere a pályázatok tekintetében. A dokumentumok
tartalmazzák mikor milyen teljesítési kötelezettség van az egyes projekteknél.
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Kovács István képviselő
Hozzátette, hogy a jogi bizottság nem konkrétan erre a pályázatra gondolt, hanem az olyan
pályázatokra amely nem EU-s kiírás, arra legyen egy szabályzat.
Sveiczer Sándor Polgármester
Javasolja, hogy a bizottság készítsen egy tervezetett a képviselő-testület részére.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete –7 igen és 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
189/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az EFOP-1.5.3-16-2017-00108
kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Hevesi járásban” tárgyú pályázat K33.
sorszámú,
„Egészségnapok”
elnevezésű
tevékenység megvalósítása tárgyában című
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kapott árajánlatok közül a
Hajnalfény
Orvoscsoport
Egyesület
17 824 000 Ft összegű, és amely összeg az
Áfát is tartalmazza ajánlatát minősíti a
legkedvezőbbnek.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét arra, hogy a
Hajnalfény Orvoscsoport Egyesülettel az
EFOP-1.5.3-16-2017-00108
kódszámú,
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi
járásban” tárgyú pályázat K33. sorszámú,
„Egészségnapok”
elnevezésű
feladat
ellátására 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”
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9. napirendi pont tárgya: Indítvány Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat kiírása és új
fióktelep létesítése tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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 –7 igen és 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
190/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatta a Fejlesztési és Koordinációs
Központ
Nonprofit
Kft.
ügyvezetője
megbízatásának
meghosszabbítása,
illetve
ügyvezetői álláspályázat kiírása és új fióktelep
létesítése tárgyában készült indítványt és a
következő határozatot hozta:
1.) Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete akként határoz, hogy a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám:
Cg. 10-09-035485) új fióktelepe a 3360 Heves,
Deák Ferenc u. 2. szám alatti ingatlan legyen.
2.) Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti
tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) a
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jelenlegi ügyvezetőjének, Kovács Mihálynak a
megbízatását meghosszabbítja 2019. március 31.
napjáig és tudomásul veszi továbbá az ügyvezető
lakcímének megváltozását. Kovács Mihály
ügyvezető új lakcíme: 3000 Hatvan, Zöldfa utca
18.
3.) Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti
tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) felügyelő
bizottsági tagjainak Balázs József (anyja neve:
Korsós Mária, lakcíme: 3214 Nagyréde, Árpád
út 48.) és Gál Erzsébet (anyja neve: Póka Teréz,
lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V.
em. 23.) megbízatását határozatlan idejűre
változtatja, megválasztja továbbá Dr. Stankovics
Éva (anyja neve: Vági Ilona, lakcíme: 1023
Budapest 02 Mecset utca 8.) a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám:
10-09-035485) új felügyelő bizottsági tagjává
határozatlan időtartamra. A felügyelőbizottsági
tagok megválasztásának hatálya az a nap,
amikor a Társaság utolsó tagja (önkormányzata)
is meghozza a felügyelő bizottsági tagok
megválasztásáról szóló döntését.
4.)
Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy
fentiekre tekintettel a Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan,
Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485)
társasági szerződését módosítja a változásokkal
egységes
szerkezetben
és
elfogadja
a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződést. A Képviselő-testület
felhatalmazza Heves Város Polgármesterét
Sveiczer Sándort, hogy a változásbejegyzés
során esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén
az
Önkormányzat
hatáskörébe
tartozó
hiánypótlással érintett tárgykörben önálló
döntést hozzon.
5.)
Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület úgy határoz, hogy a
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.,
cégjegyzékszám: 10-09-035485) írja ki a
határozat mellékletét képező álláspályázatot az
ügyvezetői munkakör betöltésére, továbbá bízza
meg az alábbi önkormányzatok polgármestereit,
hogy hozzanak létre bizottságot és bírálják el a
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benyújtott pályázatokat, valamint hirdessék ki a
nyertes pályázót.
Heves Város Önkormányzata
Ludas Községi Önkormányzat
Apc Községi Önkormányzat
6.)
Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület úgy határoz, a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám:
10-09-035485) bízza meg a pályázat aláírásával
és minden egyéb jognyilatkozat megtételével
Heves Város Önkormányzatát.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
10. napirendi pont tárgya: Beszámoló az alpolgármester részére meghatározott, átruházott
feladatkörében végzett tevékenységéről, feladatellátásáról.
Beterjesztő: Makó Nándor alpolgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
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 2 igen és 1 tartózkodás mellett 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 KépviselőLányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi 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.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
191/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves város
alpolgármesterének
2017.11.24-2018.11.28.
közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót.
11. napirendi pont tárgya: Beszámoló Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
bizottságai tevékenységéről
Beterjesztő: Egyes bizottsági elnökök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
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.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a KépviselőTóth Miklós bizottság elnöke elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottsági beszámolókról egyben szavazzanak.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
192/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
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Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság, Jogi
és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,
továbbá a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.
12. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a helyi adózás, adóztatás alakulásáról
Beterjesztő: Dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Az egyes bizottságok tudomásul vették a tájékoztatót.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy tudomásul tudja-e venni a helyi adózás, adóztatás
alakulásáról szóló tájékoztatót.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a helyi adózás, adóztatás
alakulásáról szóló tájékoztatást.
13. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Heves Város Önkormányzat képviselő-testületének
végre nem hajtott határozatairól és az ezzel kapcsolatos szükséges teendőkről
Beterjesztő: dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Az egyes bizottságok tudomásul vették a tájékoztatót.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy tudomásul tudja-e venni a Heves Város
Önkormányzat képviselő-testületének végre nem hajtott határozatairól és az ezzel kapcsolatos
szükséges teendőkről szóló tájékoztatót.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a Heves Város
Önkormányzat képviselő-testületének végre nem hajtott határozatairól és az ezzel
kapcsolatos szükséges teendőkről szóló tájékoztatót.
14. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a helyi adókról szóló 23/2016. (XII. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelet
elfogadása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
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 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
15/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a helyi adókról szóló 23/2016.
(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló indítványt és a következő rendeletet
alkotta.
15/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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15. napirendi pont tárgya: Sürgésségi indítvány Dr. Andrási Tamásné 3360 Heves,
Kolozsvári u. 10. fsz. 2 szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása 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 – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
193/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Dr. Andrási Tamásné, 3360 Heves,
Kolozsvári u. 10. fsz. 2. szám alatti ingatlanra
vonatkozó
bérleti
jogviszonyának
meghosszabbítása
tárgyában
előterjesztett
sürgősségi indítványt és a következő határozatot
hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 16/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet. 3. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a 12. § (12) bekezdése alapján, Dr.
Andrási Tamásné 3360 Heves, Kolozsvári u.
10. fsz. 2. szám alatti lakásra vonatkozó
bérleti szerződéstét – 2018. október 1-től,
2023. szeptember 30 - ig meghosszabbítja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a bérleti
szerződés aláírására.
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Határidő: értelem szerint,
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
16. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a hevesi Római Katolikus Plébánia
tulajdonát képező a Heves, belterület 64/1. hrsz. alatti, természetben 3360 Heves, Gyöngyösi
út 83. szám alatt található köztemető fenntartási jogának átvétele tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a Gyöngyösi úti temetőnél olyan problémák alakultak ki, amelyek már nem
tarthatóak Megkeresésre került a Plébánia a fenntartói jog átvétele kapcsán, az egyházközség
képviselő-testülete tárgyalta az előterjesztést és hozzájárulását adta, továbbá a megye is
engedélyezi azt. Kiemelte, hogy a megállapodás ingyenes, az önkormányzat számolni fog a
2019-es költségvetésében a temető fenntartásával. Elmondta, hogy a központi költségvetésről
szóló törvény alapján a köztemetők fenntartásának támogatása a 2017. évi adatok alapján
történik, ami azt jelenti, hogy nem lesz normatív támogatás a jövő évben. Azaz a 2020-as
költségvetésnél a 2018-as adatszolgáltatás alapján lesz a kifizetés, amely 2 év kiesést jelent.
Jelenleg az alsótemetőnél 104.- forint / m2 a normatív támogatás mértéke. A 2019-es év
közfoglalkoztatási pályázat elkészítése van folyamatban, amelybe a Gyöngyösi úti temető is
beletehető. Egyelőre ismeretlen, hogy az elszámolás hogyan lesz, hiszen a Magyar
Államkincstár rendszere nem tudja kezelni a tulajdonjog és a fenntartói jogot együtt az
elszámoláskor, azonban a törvény mindkét esetét ismeri, tehát mindkét esetről lehet
adatszolgáltatást tenni, illetőleg meg kell kísérelni elérni a kincstárnál azt, hogy mind a
fenntartói jog alapján, mind tulajdonosként kapjon az önkormányzat támogatást.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy az üzemeltetői feladat vonatkozik majd az önkormányzatra, annak d.)
pontja így szól:
„biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és
hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és
működteti azokat.”
Véleménye szerint szakhatóságokkal is fel kell venni majd a kapcsolatot. Milyen anyagi terhet
jelent majd ez.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Ravatalozó a reformtus egyház üzemeltetésében van, amely helyrajzi szám
alapján is eltér.
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Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a bevételi rész a katolikus egyházat fogja érinteni.
Sveiczer Sándor Polgármester
A ravatalozó költsége nem, a sírhely költsége pedig az üzemeltetőt.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a fenntartói jog átruházása azt jelenti, hogy az egyház helyébe lép az
önkormányzat, így az bevételt és kiadást is jelent. A hivatalnak a decemberi képviselő-testületi
ülésre a temetőkről szóló rendelet módosítását el kell készítenie. Meg kell határozni abban,
hogy mi mennyibe kerül. Kiemelte, hogy olyan számviteli plusz feladatot jelentene ez az
önkormányzat részére, hogy teljesítési segéd bevonásra lesz szükség a HEVA Kft. részéről.
Ivanics Róbert képviselő
Javasolja, a lakosság tájékoztatását a temetői jog fenntartásáról.
Sveiczer Sándor Polgármester
A szerződés aláírását követően a lakossági is tájékoztatásra kerül.
dr. Nagy Péter jegyző
Kiemelte, hogy nem csak kiadása, hanem bevétele is lesz az önkormányzatnak. A beterjesztett
szerződés tervezet az egyházmegye konferencia által elfogadott minta, amely módosítható a
törvényi keretek betartása mellett.
Kis Tamás képviselő
Ha jól érti előzetes kalkuláció nincs a váltás kapcsán, úgy gondolja, hogy az egyház
üzemeltetőnek fizetett. Véleménye szerint az önkormányzatra nagy anyagi terhet fog róni,
hiszen a bevételek nem fogják fedezni a kiadásokat, főként, ha fejlesztések is lesznek.
Megkérdezte, hogy tudja-e vállalni az önkormányzat a következő években a terheket és volt-e
kalkuláció a fenntartói jog váltásról.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy bevételek származhatnak a sírhely megfizetéséből, azt, hogy a
közmunkaprogramban mi lesz elszámolható még nem tudni. Kiemelte, hogy Kisköre és Kömlő
a köztemetőt közmunkaprogram keretében újított fel. Véleménye szerint a gyöngyösi úti
temető nem működik megfelelően, problémák vannak. Hozzátette, hogy normatív támogatás
2021-ben várható.
Kovács István képviselő
Ha jól érteti, akkor a református rész nem kerül az önkormányzat fenntartásába, ahol a
ravatalozó és urnafal, továbbá sírhely területek is vannak. Megkérdezte, hogy akkor ezeket
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kinek kell majd karbantartani. Javasolta, hogy miután átvette az önkormányzat az egyháztól a
25 éves sírhelybérlésről pontos kimutatás kérjen. Kiemelte, hogy a normatíva beérkezéséig
valóban veszteséges lehet a temető fenntartás, de a váltás feltétlenül szükséges hiszen az
ottani problémák nem tarthatóak.
Kis Tamás képviselő
Megkérdezte, hogy a császi és az újtelepi fenntartását is szeretné majd az önkormányzat
átvenni. Véleménye szerint a felső temető telítettsége kapcsán előfordulhat, hogy az megteljen.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy nem tartja valószínűnek, már csak azért sem, mert megsokszorozódott az
urnás temetések száma. Kiemelte, hogy a közmunkaprogramban beton urnafal felépítése válik
lehetővé.
Ivanics Róbert képviselő
Kéri a decemberi ülésre készüljön egy kimutatás az alsó temető és a zsidó temető adatairól is,
hogy milyen bekerülési költségei vannak.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a temetőkről szóló törvény alapján nyilvántartást szükséges vezetni a
temetőkről, azaz a parcelláknak kimutathatónak kell lennie. A fenntartói jog átadásával együtt
jár a kimutatások átadás is.
Makó Nándor alpolgármester
Elmondta, hogy a felső temetőnél a probléma véleménye szerint is tarthatatlan, hiszen a
temető elhanyagolt, kiemelte, hogy az út szélén lévő falevelekkel is gondok vannak, melyet
már a lakók is jelezték részére. Hozzátette, hogy az még ismeretlen, hogy a temetkezési
vállalkozó és az egyház között lévő szerződéssel mi lesz, hiszen az nem fogja kötni az
önkormányzatot. Kiemelte, hogy a temető rendbetétele a fő szempont.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kiegészítésként elmondta, hogy szerződéskötést követően az önkormányzat rendeletet alkot a
működési feltételekről.
Hozzászólás
Nem hangzott el.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
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194/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a hevesi Római Katolikus
Plébánia tulajdonát képező a Heves, belterület
64/1. hrsz. alatti, természetben 3360 Heves,
Gyöngyösi út 83. szám alatt található köztemető
fenntartási jogának átvétele tárgyában készült
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a hevesi Római Katolikus
Plébánia tulajdonát képező a Heves,
belterület 64/1. hrsz. alatti, természetben
3360 Heves, Gyöngyösi út 83. szám alatt
található köztemető fenntartási jogának
átvételét.
2. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármestert a tulajdonjog változatlanul
hagyásával a hevesi Római Katolikus
Plébánia tulajdonát képező a Heves,
belterület 64/1. hrsz. alatti, természetben
3360 Heves, Gyöngyösi út 83. szám alatt
található
köztemető
fenntartási
és
üzemeltetési jogának átvételére irányuló
Megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Sveiczer Sándor polgármester

17. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Hevesi Sport Egyesület (HSE)
póttámogatási kérelme a 2018. évre tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Hevesi Sport Egyesület kick-box edzője támogatási kérelemmel fordult a
képviselő-testület felé, miszerint Adler Netti sportoló meghívást kapott a Törökországban
megrendezésre kerülő Európa Kupára. Hozzátette, hogy a kérelem korábban érkezett,
azonban testületi ülésre most került sor. A verseny már lezajlott, ahol ezüstérmes lett a
sportoló.
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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 – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
195/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Hevesi Sport Egyesület
Full Contact Szakosztály Szakedzőjének kérelme
tárgyában készült sürgősségi indítványt és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy támogatást nyújt
a Hevesi Sport Egyesület (a továbbiakban:
HSE) részére 200.000 Ft összegben a 2018.
évre megállapított támogatáson felül,
póttámogatásként.
2. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, hogy a kapott támogatást a HSE a
Full Contact Szakosztály a Európa Kupa
költségeinek fedezésére fordíthatja.
3. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét a támogatási
okirat aláírására. A támogatás forrása Heves
Város
Önkormányzat
2018.
évi
költségvetésének általános tartalék soráról
biztosított.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
útján Ecsegi Gábor Pénzügyi Iroda vezető
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18. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca 2/B. 2/5 szám
alatti ingatlanra vonatkozó lakbérmérséklési kedvezmény biztosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy Kiskartali Martin
lakbérkedvezmény biztosítására.

kérelemmel

fordult

a

képviselő-testület

felé

Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és arra a megállapításra jutott a lakbérek tekintetében,
hogy a piaci alapon fizetett díj mértékékéhez képest alacsony, hiszen több éve nem történt
emelés. A bizottság álláspontja, hogy a 30 százalékos lakbérmérséklés nem tartható.
A beterjesztett határozati javaslatot 4 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert képviselő
Javasolja a lakbérek felülvizsgálatát.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a 2019. évi költségvetés témája lehet, és a rendelet módosításra kerülhet.
Kovács István képviselő
Elmondta, hogy a bizottság vállalta, hogy elkészíti a módosítást és a képviselő-testület elé
terjeszti.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 3 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
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196/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a 3360 Heves, Zrínyi M. 2/B 2/5.
szám
alatti
ingatlanra
vonatkozó
lakbérmérséklési
kedvezmény
biztosítása
tárgyában előterjesztett indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megállapított – 24 255 Ft/hó
bérleti díjból a Heves Város Önkormányzata
tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 16/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendeletben
biztosított 33 %-os azaz 8.004, Ft/hó
lakbérmérséklési kedvezményt biztosít 1 év
időtartamra Kiskartali Martin részére, így a
fizetendő bérleti díj havonta 18.251,- Ft.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét
Sveiczer
Sándort
a
lakásbérleti szerződés módosítására.
Határidő:
értelem szerint.
Jelentéstétel: 2018. december 15.
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
útján Kajtár József ügyintéző
19. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete 166/2018 (X.25.) számú határozatának módosítás tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a “Leromlott területek rehabilitációja Heves városban” elnevezésű pályázat
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint az ajánlattételre
felkérni kívánt cégekről határozat módosítása szükséges. Az öt cég közül a TÖRÖK-NET Kft
elmulasztotta a regisztrációt, így nem kérhető tőle ajánlat. Azonban a közbeszerzési eljárás
lebonyolításához öt cég szükséges, így az újtelepi orvosi rendelő kivitelezőjére tesz javaslatot.
Kérdések
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Kovács István képviselő
Ügyrendi hozzászólása lenne az előző napirendi pont kapcsán. Megkérdezte, hogy a szavazás
az eredeti, vagy a bizottság által javasolt módosításról történt.
Sveiczer Sándor Polgármester
Válaszként elmondta, hogy az eredeti határozati javaslatról történt a szavazás, miszerint a
kérelmező megkapja a támogatást.
Kovács István képviselő
Kéri az előző napirendi pontra való visszatérést, mivel a bizottság egyértelmű javaslata az
volt, hogy ne kerüljön támogatásra a lakbérkedvezmény, annak alacsony volta miatt.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a 19. napirendi pont megtárgyalását követően felteszi szavazásra a napirendi
ponthoz való visszatérést.
Hozzászólás
Nem hangzott el.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
197/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
166/2018
(X.25.)
számú
határozatának
módosítás
tárgyában
készült
sürgősségi
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, miszerint a TÖRÖKNET Kft. (3360 Heves, Katona József út 50.)
helyett az MCN IMMO Consulting Kft (1239
Budapest,
Grassalkovich
utca
294.,
adószáma:
14444829-2-43.,
cégjegyzékszáma:
Cg.
01-09-2834486.)
induljon
a
“Leromlott
területek
rehabilitációja Heves városban” pályázat
„Szociális bérlakások felújítása” elnevezésű
közbeszerzési eljáráson.
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2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándor
polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester

Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy Kovács István képviselő javasolja a 18. napirendi pontra való visszatérést. A
napirendi ponthoz való visszatéréshez minősített többség szükséges. Kérte a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak a napirendi ponthoz történő visszatérésről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
198/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
visszatér a „Sürgősségi indítvány 3360 Heves,
Zrínyi utca 2/B. 2/5 szám alatti ingatlanra
vonatkozó
lakbérmérséklési
kedvezmény
biztosítása tárgyában” című 18. napirendi pont
tárgyalására.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
18. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca 2/B. 2/5 szám
alatti ingatlanra vonatkozó lakbérmérséklési kedvezmény biztosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Hozzászólás
Ivanics Róbert képviselő
Elmondta, hogy a kedvezmény mértéke 96.000.- forint, véleménye szerint támogatni kellene a
kedvezmény biztosítását.
Kovács István képviselő
Hozzátette, hogy a bizottságnak konkrét véleménye volt, hogy az épületek elöregedett, ezért
sok költséget igényel, ha mindenki kedvezményt kér és megkapja, akkor már nem fenntartható
a lakások kiadása.
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Elmondta, hogy két lakbérmérséklési kérelem került a testület elé, az egyiknél valótlan adatok
kerültek benyújtásra. Nem érti, miért nem győződik meg a hivatal, hogy az adatok valóságnak
megfelelnek-e. Kiemelte, hogy a bizottság nem támogatta a 30 százalékos lakbérmérséklést,
hiszen akkor már szociális alapon is kiadhatók lennének.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy rendelet szabályozza a lakbérek mértékét, változtatás esetén a rendeletben
kell az összeget megemelni. Hozzátette, hogy a bizottság javaslata felülvizsgálható, jövő évre
beterjeszthető. Megkérdezte Kovács István elnök urat, hogy van-e javaslata.
Kovács István képviselő
Felsorolta a bizottság érveit a lakbérmérséklés tekintetében, a bizottság egyhangúan
elutasította az indítványt. Bízik benne, hogy más döntés születik a visszatérést követően.
Makó Nándor alpolgármester
Megkérdezte Kovács István képviselőt szeretné-e, hogy levegyék napirendről és a következő
ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Kovács István képviselő
Válaszként elmondta, hogy a bizottság egyértelmű javaslata volt, hogy nem támogatja az
indítványt, nem szeretné levetetni a napirendről.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság nem támogatja az
előterjesztést. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy ismételten szavazzanak a határozati
javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 3 igen 2 nem és 4 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
199/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és nem támogatja 3360 Heves,
Zrínyi utca 2/B. 2/5. szám alatti ingatlanra
vonatkozó
lakbérmérséklési
kedvezmény
biztosítását egyben visszavonja a korábbi
196/2018. (XI.29.) önkormányzati határozatát.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca 2/A. 3/6 szám
alatti ingatlanra vonatkozó lakbérmérséklési kedvezmény biztosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Kéri, annak felülvizsgálatát, hogy a kérelemben szereplő információk valótlanok-e.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a hivatalnak nem áll jogában felülbírálni a benyújtott nyilatkozatokat, a jog
alapnélküli igénybevétel a pályázó felelőssége. A rendelet tartalmazza a kérelmeket, amelyhez
indoklás is szükséges. A valótlan állítás kapcsán feljelentéssel lehet élni.
Hozzászólás
Ivanics Róbert képviselő
Ha valótlan adatokat tartalmaz a nyilatkozat, nem látja célszerűnek annak támogatását.
Kovács István képviselő
Hozzátette, hogy nem szeretne feljelentéssel élni.
Sveiczer Sándor Polgármester
Véleménye szerint a támogatás mértéke nem magas, hiszen a kérelem szerint a férj
önkormányzatnál közfoglalkoztatott.
Kovács István képviselő
Kiemelte, hogy annyi volt a kérése, hogy valós adatokat tartalmazó előterjesztés kerüljön a
képviselő-testület elé.
Kis Tamás képviselő
Véleménye szerint a kedvezmények kérése esetén valós dokumentumokat kellene kérni az
igazolásra, ilyen és hasonló probléma nem állna fenn, és akkor objektív döntés hozható a
testület részéről. Javasolja, hogy rendeletben legyen szabályozva az igazoló dokumentumok
csatolása is.
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Kovács István képviselő
Egyetért az előtte szólóval, a beadványnak helyesen, jónak, szabályosnak kellene lenni.
Makó Nándor alpolgármester
Hozzátette, hogy a Hevesi Sport Egyesület kérelmét megszavazta a testület, holott ott sem
kerültek becsatolásra igazoló dokumentumok például a repülőjegy. Kiemelte, hogy a sportoló
megérdemli a támogatást, csak a csatolt dokumentumok miatt hozta fel példának.
Birnbaum István képviselő
Elmondta, hogy a két eset nem hozható párhuzamba, hiszen a sportos témájú előterjesztésnél
a valóság tartalom nem volt megkérdőjelezhető.
Sveiczer Sándor Polgármester
Véleménye szerint az indítvány életszerű, hiszen rászorulókról van szó.
Ivanics Róbert képviselő
Javasolja az indítvány napirendi pontról való levételét, és igazoló dokumentumok csatolását
követően annak újara tárgyalását.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Ivanics Róbert javaslatáról, miszerint az
indítvány kerüljön le a napirendek közül.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
200/2018. (XI.29.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a „3360 Heves, Zrínyi utca 2/A. 3/6.
szám
alatti
ingatlanra
vonatkozó
lakbérmérséklési
kedvezmény
biztosítása
tárgyában” című előterjesztett indítványt és úgy
döntött, hogy napirendjéről leveszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Sveiczer Sándor polgármester
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Bejelentés:
Kis Tamás képviselő
Visszatérés 20. napirendi pont, véleménye szerint a kedvezmény mértéke közel áll a szociális
alaphoz, így már szociális bérlakás is kérhető lenne. Jelzés érkezett irányába, hogy pénztári
napon került kiadásra az „Erzsébet utalvány”, így ezen a napon térítési díj fizetése nem volt
lehetséges. Nem érti, hogy miért nem lehetet mindkettőt egyszerre vinni, hiszen egy pénztár
tud be és kifizetni is teljesíteni.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy az utalványok kifizetése meghirdetett időpontban történt, melyet egy adott
időpontig ki kell fizetni.
dr. Nagy Péter jegyző
Az észrevétel jogos, azonban egy évben kétszer három napot vesz igénybe a közel 1400
jogosultnak történő kiosztás. A postai kézbesítés jóval költségesebb lenne, hiszen
értékküldeményként kellene továbbítani. A pénztári nyitva tartás úgy került kialakításra, hogy
egy héten két napon 18 óráig tart nyitva. Az Erzsébet utalvány kifizetésnél a pénztáros mellett
egy szociális ügyintéző is jelen van annak ellenőrzése céljából, hogy ki jogosult az utalványok
átvételére.
Ivanics Róbert képviselő
Bővebb információt szeretne kapni a lőtér, a tanuszoda, a börtön és a szennyvíz projektekről.
Különösen pénzügyi tekintetben, így mennyibe került, van-e visszatérítési lehetőség.
Sveiczer Sándor Polgármester
A börtön kapcsán elmondta, hogy állapotmérés történt, tervezés van folyamatban, 36-38
millió forint a befektetett összeg, melyet az önkormányzat nem kap vissza, hiszen a
pályázatnak eleme volt. A tanuszoda projekt kérdésére elmondta, hogy értékbecslés a mai
napon megtörtént, az állam részére történő átadás átvétel lebonyolítása folyamatban van. Az
építési engedély február 12-től van érvényben, a tervezést az Állami Sport Központ bonyolítja.
A terület átadás-átvétel hamarosan megtörténhet. A Lőtér kapcsán elmondta, hogy 22
településen került meghirdetésre kormánydöntés alapján a helyszín, az előkészítések
folyamatban vannak. A szennyvíz építkezés folyik, régészeti leletek találása esetén leállítják, a
vizsgálatot követően újra folytatódik a munkálat. Hozzátette, hogy hétfőn kooperációra került
sor.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a krakkói városrészen az iskolában található törmelék elszállítása mikorra
várható.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy december 3-án elindul az elszállítás, három bontásra kijelölt épület építési
törmelék elszállítására van szerződés.
Kis Tamás képviselő
A postázáshoz szeretne visszatérni. Nem a költségtérítésre gondol ez természetes. Véleménye
szerint nem bonyolult egy pénztárban a ki és befizetés.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a hivatal próbálja úgy szervezni, hogy a jövőben ne legyen ütközés a ki és
befizetés között. Elmondta, hogy fenyőfa díszítésre kerül sor a közparkban. December 6-án 14
és 16:30 között a városi mikulás a felső osztályosok részére csomagot oszt a parkban, kéri a
képviselő-testület tagjainak segítségét. Kiemelte, hogy december 1-től a DH-Ügyelet Kft.
fogja ellátni a központi ügyeleti ellátását, átadás - átvétel ezen a napon történik meg.
Hozzátette, hogy a működési engedély és az ÁNTSZ engedély is megérkezett, továbbá a
NEAK-al holnap történik meg a szerződéskötés.

Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 18:24-kor bezárta. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az ülés zártként
folytatódik tovább.

