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PH/1887/2019
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 12-én (kedden)
17:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 és Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Balázs József irodavezető
Mező László irodavezető
Ecsegi Gábor irodavezető
Almási Attila csoportvezető
Balog Margó megbízott HKK vezető
Varróné Ungvári Ágnes HVBÓBKI vezető
Szabó Sándorné intézményvezető HVGYKCSSZI
Kis Gábor Mezei Őrszolgálat vezetője
dr. Gortva János külsős bizottsági tag
dr. Szerencsés Tibor külsős bizottsági tag
Varga István képviselő igazoltan volt távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő képviselők száma 9 fő. Az ülés
határozatképes. Javasolta a „Sürgősségi indítvány a Heves Városért Közalapítvány alapító
okiratának módosítása és új kurátor kijelölése tárgyában” és a „Sürgősségi indítvány
Leromlott területek rehabilitációja Heves városban című pályázathoz kapcsolódóan a
szociális bérlakások felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve az
eljárás újbóli megindítása tárgyában” című előterjesztések felvételét és nyílt ülésen történő
tárgyalását.
NAPIRENDI JAVASLAT
BETERJESZTŐ
1/
Indítvány Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Sveiczer Sándor
2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (…) önkormányzati
polgármester
rendelet elfogadására
RENDELET– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
2/
Indítvány Dél-Hevesi Kistérségi Társulás és a DH – ÜGYELET
Sveiczer Sándor
Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Korlátolt
polgármester
Felelősségű Társaság közötti feladat-ellátási szerződés
utólagos jóváhagyása tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
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3/

4/

5/

Indítvány a 9/2019. (I.15.) önkormányzati határozat
kiegészítése tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a Heves Városért Közalapítvány alapító
okiratának módosítása és új kurátor kijelölése tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány Leromlott területek rehabilitációja Heves
városban című pályázathoz kapcsolódóan a szociális
bérlakások
felújítása
tárgyú
közbeszerzési
eljárás
eredménytelensége, illetve az eljárás újbóli megindítása
tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Ivanics Róbert képviselő
Az 5. napirendi pontról információt kérne, hiszen munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudta
megnézni.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta,hogy a leromlott területek rehabilitációja elektronikus közbeszerzése megtörtént,
amely eredménytelen lett, hiszen a pályázók rosszul értelmeztek egy sort.
Kovács István képviselő
Véleménye szerint az 5. napirendi pontot minősített többségként kellene tárgyalni.
dr. Nagy Péter Jegyző
Az észrevétel jogos, elmondta, hogy két határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztést, az
egyikről lehet egyszerű többségként is dönteni, a másikhoz minősített többségű döntés
szükséges, azonban lehetőség van mindkét határozati javaslat minősített többségű döntésére.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pontok tárgyalását.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet elfogadására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az a költségvetés első fordulós tárgyalásán javasoltak beépítésre kerültek az
előterjesztésbe, amely bizottsági ülésen megtárgyalásra került.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a városüzemeltetési és
Városfejlesztési bizottság nem volt határozatképes, így három bizottság együttes ülésen
tárgyalta az előterjesztés a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és 5
igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. A Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt és 2 igen 2 nem szavazattal nem támogatta az
előterjesztést.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen 2 nem szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről
szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet
elfogadása tárgyában készült indítványt és a
következő rendeletet alkotta.
3/2019. (II.12.) önkormányzati
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

rendelet

a

Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
26/2019. (II.12.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Heves
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről

51
szóló önkormányzati rendelet elfogadásával
egyidejűleg a következőkről határoz:
1. Pályázatot kell benyújtani a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 3. mellékletének
megfelelően az önkormányzatok rendkívüli
támogatására.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
útján Ecsegi Gábor a Pénzügyi Iroda
vezetője
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően
2. Amennyiben a határozati javaslat 1.
pontjában benyújtott pályázaton a 2019. évi
költségvetési rendeletben a „Működési célú
költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások” soron betervezett összegtől
kevesebb
támogatást
kapunk,
úgy
haladéktalanul döntést kell hozni, hogy a
betervezett feladatok és azok előirányzatai
közül melyek maradjanak el.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
útján Ecsegi Gábor a Pénzügyi Iroda
vezetője
Határidő: értelem szerint
3. A Képviselő-testület az önkormányzat saját
bevételeinek, illetve az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható
összegét 2. függelék szerint hagyja jóvá.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Péter jegyző
útján Ecsegi Gábor a Pénzügyi Iroda
vezetője
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont tárgya: Indítvány Dél-Hevesi Kistérségi Társulás és a DH – ÜGYELET
Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti
feladat-ellátási szerződés utólagos jóváhagyása 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
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek. A Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen szavazattal - egyhangúan a
következő határozatot hozta:
27/2019. (II.12.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Dél-Hevesi Kistérségi Társulás és
a DH – ÜGYELET Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi
Ügyelet Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság közötti feladat-ellátási szerződés
utólagos jóváhagyása tárgyában
készült
indítványt és jóváhagyja a DH – ÜGYELET DélHevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, illetőleg a Délhevesi Kistérségi Társulás között 2018.
november 29. napján létrejött feladat ellátási
szerződését, egyben jóvá hagyja a határozat
melléklete
szerinti
tartalommal
a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
hatályos szöveget tartalmazó módosított feladat
ellátási szerződést, egyben felhatalmazza Heves
Város Polgármesterét arra, hogy a Dél-hevesi
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsán belül
ennek megfelelően Heves Város Önkormányzat
szavazati jogát gyakorolhassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
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3. napirendi pont tárgya: Indítvány a 9/2019. (I.15.) önkormányzati határozat kiegészítése
tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek. A Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az
indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen szavazattal - egyhangúan a
következő határozatot hozta:
28/2019. (II.12.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a 9/2019. (I.15.) önkormányzati
határozat kiegészítése tárgyú indítványt és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként nyilatkozik, hogy Heves
Város
Önkormányzata
köztisztviselői
tekintetében a 2018. július 1-i napon
érvényes köztisztviselői illetményalap összege
a költségvetési törvényben meghatározott,
azaz 38.650,- Ft, azaz Harmincnyolcezerhatszázötven forint.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a pályázat nyertessége esetére
kötelezettséget vállal az illetményalap Kvtv.ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal
emelt összegben, azaz legalább 46.380,- Ft-
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ban történő megállapítására 2019. évre
vonatkozóan.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
4. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Heves Városért Közalapítvány alapító
okiratának módosítása és új kurátor kijelölése tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Heves Városért Közalapítvány kuratóriumi tagja volt néhai dr. Nagy
Sándor képviselő úr, aki sajnálatos módon 2019. január 3. napján elhalálozott. Az alapítvány
alapító okiratának 11.4. pont a) alpontja értelmében a kuratóriumi tag tisztsége megszűnik a
tag halálával. Javasolja Lányi Józsefet (3360 Heves, Május 1. utca 3. szám alatti lakost)
Heves Város Közalapítványa kuratóriumi tagjának kijelölni 2019. február 12. napjával
határozatlan időre.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy két szavazásra lesz szükség Lányi József képviselő érintettsége okán, arról
kell dönteni, hogy a szavazásban rész vehet.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény értelmében a Képviselőtestület döntéshozatalából kizárható, akit a téma személyesen érint. Ugyanezen jogszabály
értelmében a képviselő-testületnek minősített többségben szükséges döntenie arról, hogy az
érintettek részt vehessenek a szavazásban. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak Lányi József, mint érintett részt vehessen a Heves Városért Közalapítvány
alapító okiratának módosítása és új kurátor kijelölése tárgyában előterjesztés határozati
javaslatának szavazásában.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

55
29/2019. (II.12.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Lányi József, mint a napirendi
pontban
érintett,
a
Heves
Városért
Közalapítvány alapító okiratának módosítása és
új kurátor kijelölése tárgyában szóló indítvány
határozati javaslatának szavazásában részt
vegyen.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
30/2019. (II.12.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Heves Városért
Közalapítvány alapító okiratának módosítása és
új kurátor kijelölése című indítványt és mint a
közalapítvány alapítója a következő határozatot
hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy néhai Dr. Nagy
Sándor (3360 Heves, Madách út 28. szám
alatti
lakos)
Heves
Városért
Közalapítványban
betöltött
kuratóriumi
tagsági tisztsége - elhalálozásával - 2019.
január 3. napjával az alapítvány alapító
okirata 11.4. pont a) alpontja szerint
megszűnt.
2. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a néhai Dr. Nagy Sándor helyére
Heves
Városért
Közalapítvány
kuratóriumának tagjaként Lányi Józsefet
(3360 Heves, Május 1. út 3. szám alatti
lakost) jelöli ki 2019. február 12. napjától
határozatlan időre, aki e tisztséget elfogadja.
3. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
város
polgármesterét
Sveiczer
Sándort
a
változásoknak
megfelelően
egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és
változásbejegyzés iránti kérelem, valamint
annak mellékleteinek Egri Törvényszékhez
történő benyújtására, illetőleg az alapítvány
alapító okiratának helyben szokásos módon
történő közzétételére.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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5. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Leromlott területek rehabilitációja Heves
városban című pályázathoz kapcsolódóan a szociális bérlakások felújítása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve az eljárás újbóli megindítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a leromlott területek rehabilitációja elektronikus közbeszerzése lezajlott,
azonban eredménytelenné lett nyilvánítva, hiszen a pályázók rosszul értelmeztek egy sort.
Azaz, hogy 150 napnál mennyivel korábban vállalja a kivitelező a lebonyolítást, 150 napot
adtak meg, mivel így értelmezhetetlen volt, így eredménytelenül zárult a közbeszerzés.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy minősített többségként dönt a testület az előterjesztésről.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az I. számú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen szavazattal - egyhangúan a
következő határozatot hozta:
31/2019. (II.12.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a Leromlott területek rehabilitációja
Heves városban című pályázathoz kapcsolódóan
a szociális bérlakások felújítása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve
az eljárás újbóli megindítása tárgyú indítványt
és egyetért a Közbeszerzési bizottság döntésével,
egyben megállapítja, hogy a „Leromlott
területek rehabilitációja Heves városban”
elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges
„Szociális bérlakások felújítása” megnevezésű
közbeszerzési eljárás eredménytelen.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az II. számú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
32/2019. (II.12.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a Leromlott területek rehabilitációja
Heves városban című pályázathoz kapcsolódóan
a szociális bérlakások felújítása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve
az eljárás újbóli megindítása tárgyú indítványt
és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Leromlott területek
rehabilitációja Heves városban elnevezésű
pályázat
megvalósításához
szükséges
közbeszerzési eljárás újbóli megindításával.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárásban történő
ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel
ajánlattételre (a Kbt. 115. § (2) bekezdése
alapján):
1. ÉPKAR Zrt.
1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
adószám: 11266101243
2. BÁSTYA MILLENIUM Zrt.
1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.
adószám: 25121254242
3. Hufer-Bau Kft.
1193 Budapest, Könyvkötő u. 22
adószám: 12626704243
4. EURO KARTEL 3000 Kft.
3372 Kömlő, Ady Endre út 68.
adószám: 10-09-027175
5. FITY-BAU Kft.
3372 Kömlő, Kossuth Lajos út 30.
adószám: 10-09-035190
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Sveiczer
Sándor
polgármestert
a
közbeszerzési
eljárás
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lefolytatásához
megtételére.

szükséges

intézkedések

Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Bejelentés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy zajlik a több mint 390 darab tűzifa utalványok kiosztása, a mai nappal csak
nem 90 százalékos a kiosztás mértéke. Hozzátette, hogy az utalványok 2019. január 28-ig
válthatóak be, a Zs-Wood Kft-nél, aki a tűzifát biztosítja, és a Zalka Tüzép-en, amely a szenet,
a gázpalackot adja. Az ülés elején kiosztásra került a sportolói díjak átadására szóló
meghívó. Kiemelte, hogy a Halász Kúria közbeszerzése folyamatban van, jövő hét folyamán
várható annak lezárása. Hangsúlyozta, hogy Kalmárné Nagy Ildikó mesterfodrász részt vett
egy nemzetközi fodrászversenyen, ahol 3. helyezést ért el, hozzátette, hogy Heves városa is
szponzorálta a versenyen való részvételt.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 18:02-kor bezárta.

