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Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 20-án
(csütörtökön) 18:55 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás, Varga István képviselők
Sveiczer Sándor polgármester
Makó Nándor alpolgármester
Kovács István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Lányi József Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Tóth Miklós Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Mező László irodavezető
Birnbaum István; Dr. Nagy Sándor; Szedlák Szabolcs, képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 8 fő. Az ülés határozatképes.
A zárt ülésen elfogadásra került és kiküldött napirendi pontok nyílt ülés keretében kerül
megtárgyalásra a Képviselő-testület részéről.
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NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány az EFOP-1.2.9-17-2017-00024 kódszámú, „Nők a
családban és a munkahelyen”tárgyú pályázat „kötelező
képzések adaptálása, engedélyeztetése, 500 fő számára 20 órás
képzések szervezése és képzési feladatok ellátása” elnevezésű
tevékenység megvalósításának tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Heves Város Önkormányzata és az Agria Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Kft. között kötendő megállapodás
jóváhagyása tárgyában
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Heves Város Önkormányzata és a Fejlesztési és
Koordinációs Nonprofit Kft. között kötött projektmenedzsment,
illetve projektmenedzsmenti feladatok és kötelező tájékoztatás
és nyilvánosság feladatok ellátása tárgyú megbízási
szerződésmódosítások tárgyában
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány „A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése”
című és TOP-2.1.2-16- HE1-2017-00001 azonosító számú
projekt megvalósításához szükséges tervezői feladatok
ellátása” tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
dr. Nagy Péter
jegyző

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
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Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány az EFOP-1.2.9-17-2017-00024 kódszámú, „Nők a
családban és a munkahelyen”tárgyú pályázat „kötelező képzések adaptálása,
engedélyeztetése, 500 fő számára 20 órás képzések szervezése és képzési feladatok ellátása”
elnevezésű tevékenység megvalósításának tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy az 500 fő képzése önkéntes alapon kerül be, vagy valami alapján ki
lesznek választva.
dr. Nagy Péter jegyző
Válaszként elmondta, hogy önkéntes alapon kerülnek be a képzésbe a személyek.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
219/2018. (XII.20.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az EFOP-1.2.9-17-2017-00024
kódszámú, „Nők a családban
és a
munkahelyen” tárgyú pályázat „kötelező
képzések adaptálása, engedélyeztetése, 500 fő
számára 20 órás képzések szervezése és képzési
feladatok ellátása” tárgyában című előterjesztést
és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kapott árajánlatok közül a
Jonathan Livingston Seagull Alapítvány
11 040 000 Ft összegű, mely összeg az Áfát is
tartalmazza,
ajánlatot
minősíti
a
legkedvezőbbnek.
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2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza dr. Nagy Pétert a
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét arra, hogy a Jonathan Livingston
Seagull Alapítvánnyal az EFOP-1.2.9-172017-00024 kódszámú, „Nők a családban és
a munkahelyen” tárgyú pályázat „kötelező
képzések adaptálása, engedélyeztetése, 500
fő számára 20 órás képzések szervezése és
képzési feladatok ellátása” elnevezésű
tevékenység megvalósítására szerződést
kössön A szerződés szerinti vállalási ár
fedezete a pályázaton belül ekként a Hevesi
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésén belül biztosított.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr.
Nagy
előkészítésért
Adrienn

Péter
jegyző,
Őzse-Czeglédy

2. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata és az Agria Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Kft. között kötendő megállapodás jóváhagyása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Kiegészítésként elmondta, hogy a DH-Ügyelet Kft. megkezdte működését. A korábban
központi orvosi ügyeleti ellátást az Agria Ügyelet Kft. látta el, akivel elszámolási vita alakult
ki. Mindkét fél a per szüneteltetését kérte, az önkormányzat az ügyeleti ellátás átadásátvételéhez kötötte a fizetendő tartozás összegét, melynek értéke 6 millió forint. Az átadás
rendben lezajlott, így peren kívül egy megállapodás keretében kerülnek a követelések
kiegyenlítésre.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
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220/2018. (XII.20.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta Heves Város Önkormányzata és az
Agria Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft.
között kötendő megállapodás jóváhagyása
tárgyában készült indítványt és azt jóváhagyja,
egyben
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort, hogy a jelen
határozat mellékletét képező megállapodást
aláírja.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata és a Fejlesztési és
Koordinációs Nonprofit Kft. között kötött projektmenedzsment, illetve projektmenedzsmenti
feladatok és kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása tárgyú megbízási
szerződésmódosítások tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
221/2018. (XII.20.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta „Heves Város Önkormányzata és a
Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. között
kötött
projektmenedzsment,
illetve
projektmenedzsmenti feladatok és kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása
tárgyú
megbízási
szerződésmódosítások
tárgyában” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
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1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete az
- „Iparterület kialakítása Heves városban”
című
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002
azonosítószámú pályázat megvalósításához
szükséges projektmenedzsment feladatok
teljes körű ellátása;
- „Heves Város Zöld Szíve” című TOP-2.1.215-HE1-2016-00004
azonosítószámú
pályázat
megvalósításához
szükséges
feladatok teljes körű ellátása;
- „Kerékpárút fejlesztése Heves városban”
című
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006
azonosítószámú pályázat megvalósításához
szükséges projektmenedzsmenti és kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok teljes
körű ellátása, valamint a
- „Heves Város középületeinek energetikai
fejlesztése
megújuló
energiaforrások
kiaknázásával” című TOP-3.2.2-15-HE12016-00005 azonosítószámú pályázat
megvalósításához
szükséges
projektmenedzsmenti és kötelező tájékoztatás
és nyilvánosság feladatok teljes körű ellátása
tárgyú és a jelen előterjesztéshez 1-től 4.
sorszámig mellékelt szerződésmódosításokat
jóváhagyja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
polgármesterét Sveiczer Sándort a megbízási
szerződésmódosítások aláírására és az egyéb
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester

4. napirendi pont tárgya: Indítvány „A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése” című
és TOP-2.1.2-16- HE1-2017-00001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges
tervezői feladatok ellátása” tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
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Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
222/2018. (XII.20.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
„A
hevesi
Vicán-tó
és
környezetének fejlesztése” című és TOP-2.1.216- HE1-2017-00001 azonosító számú azonosító
számú pályázat tervezői feladatok ellátása
tárgyában tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
„A
hevesi
Vicán-tó
és
környezetének fejlesztése” című és TOP2.1.2-16- HE1-2017-00001 azonosító számú
pályázat tervezői feladatok ellátására a
kapott ajánlatok közül a DOS Studio Kft.
(1146 Budapest, Thököly út 150. III/2.) 14
922 500 Ft összegű ajánlatát, mint a
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. A kiadás
előirányzata Heves Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésén belül a „TOP-2.1.216 azonosítószámú, Zöld város kialakítása”
tárgyú pályázati forrásból biztosított.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
polgármesterét
a
tervezői
szerződés
aláírására
és
az
egyéb
szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester

Bejelentés:
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a december 13-i testületi ülésre beterjesztett pénzügyi beszámolóban
szereplő összegek megérkeztek.
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Dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy igen.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kiegészítésként elmondta, hogy a második fordulós REKI összege még nem ismert,
amennyiben döntésre kerül sor, úgy december utolsó napjaiban megérkezhet az összeg. A
strand és az út pályázatról sincs információ. Hozzátette, hogy az ünnepek között a várt
normatíva is megérkezhet.
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen beszámolót kaptak a közétkeztetés minőségi
ellenőrzéséről. Hozzátette, hogy a kollégiumban lévő diákok a vacsorájukat már fél háromkor
megkapják, lehet az hideg, vagy akár meleg vacsora is. A kollégiumi folyósóra teszik ki az
ételt, mely számára embertelen. Kéri, hogy a közétkeztetés kiírásánál erre is helyezzen
hangsúlyt az önkormányzat. Köszöni a Heves Újságban megjelenő Polgármester Úr jó
kívánságát.
Ivanics Róbert képviselő
Elmondta, hogy híre ment a közétkeztetés ellenőrzésének, jelzés érkezet felé más iskolák étel
adagjáról. Javasolja, hogy a jövőben más iskolák is kerüljenek ellenőrzésre.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a temetőkről szóló rendelet azért nem került be a mai testületi ülésre, mert a
Plébános Úr részéről az aláírás az ülés előtti félórában történt meg. Az aláírt szerződést, a
holnapi napon postázzák a Főegyház megye részére. Kiemelte, hogy a Heves Városért
Közalapítvány rendezvénye a „Szeretlek Heves” színvonalas és nagyszerű program volt.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 19:10-kor bezárta.

