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PH/1658/2019
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(csütörtökön) 16:32 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

2019.

február

28-án

Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás, Szedlák Szabolcs Varga István képviselők
Sveiczer Sándor polgármester
Makó Nándor alpolgármester
Birnbaum István Pénzügyi Bizottság elnöke
Kovács István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Lányi József Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Tóth Miklós Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Balázs József irodavezető
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
Molnár Roland Hevesi Katasztrófavédelmi Örs
Bundri József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kis Gábor Mezei Őrszolgálat vezetője
Balog Margó HKK megbízott intézményvezető
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 10 fő. Az ülés határozatképes. Kiosztásra, illetve a megküldésre került egy
tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, egy pályázati összesítő, továbbá sürgősségi
indítványok. Javasolta a „Sürgősségi indítvány a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.-nek a
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal a Heves, külterület 043/20. és 043/21. hrsz. alatti ingatlanok előzetes
régészeti dokumentációja elkészítése érdekében megkötendő szerződés jóváhagyása, illetőleg
tagi kölcsön nyújtása tárgyában” és a „Sürgősségi indítvány a Hevesi Közös Önkormányzati
Hivatal mint kölcsönbe adó továbbá Heves Város Önkormányzata mint a kölcsönbe adó
fenntartója és a Hevesi Rendőrkapitányság mint kölcsönbe vevő közötti haszonkölcsön
szerződés megkötése tárgyában”, továbbá a „Sürgősségi Indítvány a Hevesi Sporthorgász és
Környezetvédelmi Egyesület székhelyének kérdésében” előterjesztések felvételét és nyílt
ülésen történő tárgyalását.

1/

2/

NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány Heves Város Önkormányzata
közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

2019.

évi

Indítvány Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit
Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
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5/
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7/

8/

9/

10/

11/

12/

Indítvány a Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási
Program”-jának támogatása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány Heves Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő, Heves, belterület 89 helyrajzi számon felvett, spottelep
megnevezésű ingatlannak a Károlyi Mihály utca felőli
részéből egy 2500 m2 terület bérbeadása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Beszámoló a HEVA Kft. lakásrendeletében meghatározott
feladatainak ellátásáról (tekintettel a bérleti szerződések
helyzetére, az esetleges adósságrendezési eljárások
tapasztalatairól, bérleti díjak fizetésének tapasztalatairól
stb.)
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Beszámoló Heves város tűz-, és katasztrófavédelmi
helyzetről
HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Beszámoló a Mezei Őrszolgálat működéséről
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Tájékoztató Heves Város Önkormányzatának 2018. évi
közbeszerzési eljárásairól a 2018. évi statisztikai összegzés
ismertetése
TUDOMÁSUL VÉTEL
Sürgősségi indítvány a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.nek a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a
Heves, külterület 043/20. és 043/21. hrsz. alatti ingatlanok
előzetes régészeti dokumentációja elkészítése érdekében
megkötendő szerződés jóváhagyása, illetőleg tagi kölcsön
nyújtása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a Hevesi Közös Önkormányzati
Hivatal mint kölcsönbe adó továbbá Heves Város
Önkormányzata mint a kölcsönbe adó fenntartója és a
Hevesi Rendőrkapitányság mint kölcsönbe vevő közötti
haszonkölcsön szerződés megkötése tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi Indítvány a Hevesi Sporthorgász és
Környezetvédelmi Egyesület székhelyének kérdésében
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Mező László
ügyvezető

Bundri József
elnök
Dr. Zólyomi Géza
tű. ezredes
Kis Gábor
Mezei Őrszolgálat
vezetője
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pontok tárgyalását.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület a 222/2018. (XII.20.); 14/2019. (I.31.); 15/2019. (I.31.); 16/2019.
(I.31.); 17/2019. (I.31.); 18/2019. (I.31.); 19/2019. (I.31.); 20/2019. (I.31.); 21/2019. (I.31.);
22/2019. (I.31.); 23/2019. (I.31.); 24/2019. (I.31.); 25/2019. (I.31.); 27/2019. (II.12.);
28/2019. (II.12.); 30/2019. (II.12.); 32/2019.(II.12.) lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési
tervének elfogadása 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 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen
szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Szedlák Szabolcs, mint a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottságot képviselő személy
elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 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 – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
33/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CLXIII. törvény 42. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Heves Város
Önkormányzata
2019.
évi
összesített
közbeszerzési tervét a határozat melléklete
szerint jóváhagyja, egyben felkéri a Hevesi
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy
intézkedjen a 2019. évi közbeszerzési tervnek a
Város honlapján történő közzététele érdekében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Péter jegyző útján dr. Kovács
Krisztina aljegyző
2. napirendi pont tárgya: Indítvány Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
ügyvezetői tisztségének betöltése tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 2 igen
és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 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 3 tartózkodás mellett következő
határozatot hozta:
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34/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatta a Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének
betöltése tárgyában készült indítványt és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete akként határoz, hogy Kovács
Mihály (3000 Hatvan, Zöldfa utca 18. szám)
Fejlesztési
és
Koordinációs
Központ
Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan,
Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09035485) ügyvezetői tisztség betöltésére
benyújtott pályázatát elfogadja, és 5 év
időtartamra ügyvezetővé választja önálló
cégjegyzési
joggal.
Az
ügyvezető
megválasztásának hatálya az a nap, amikor
a Társaság utolsó tagja (önkormányzata) is
meghozza az ügyvezető megválasztásáról
szóló döntését.
2. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestület úgy határoz továbbá, hogy fentiekre
tekintettel a Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000
Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 1009-035485) társasági szerződését módosítja a
változásokkal egységes szerkezetben és
elfogadja
a
változásokkal
egységes
szerkezetbe foglalt társasági szerződést.
3. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestület
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort, hogy a
változásbejegyzés
során
esetlegesen
felmerülő
hiánypótlás
esetén
az
Önkormányzat
hatáskörébe
tartozó
hiánypótlással érintett tárgykörben önálló
döntést hozzon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
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3. napirendi pont tárgya: Indítvány a Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási
Program”-jának támogatása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Szedlák Szabolcs, mint a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottságot képviselő személy
elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
35/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rákóczi Szövetség magyar
iskolaválasztást segítő támogatási kérelmét és a
Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási
Program”-t 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer
forint összeggel támogatja, azzal, hogy a
támogatás pénzügyi fedezete Heves Város
Önkormányzat
2019.
évi
költségvetése
céltámogatások során biztosított.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Ecsegi Gábor pénzügyi irodavezető
Határidő: értelem szerint
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4. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,
Heves, belterület 89 helyrajzi számon felvett, spottelep megnevezésű ingatlannak a Károlyi
Mihály utca felőli részéből egy 2500 m2 terület bérbeadása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság felvette napirendek
közé, mivel minimális pénzügyi vonzata is van az előterjesztésnek és tárgyalta azt. Elmondta,
hogy felvetődött a kérdés, miért az önkormányzat adja bérbe, hiszen vagyon elem
hasznosítását érinti, így a HEVA is eljárhatna benne. A bizottsági ülésen megkapták a választ,
miszerint városias feladat és helyi fiatal vállalkozó támogatását érinti, ezzel a kiegészítéssel 5
igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a HEVA Kft. azon ingatlanokkal foglalkozik, amely vagyonkezelésébe
átadásra került, a sporttelep szervesen nem tartozik hozzá, hiszen az kerítéssel körbe lett véve.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
36/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Heves Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő, Heves, belterület 89 helyrajzi számon
felvett, spottelep megnevezésű ingatlannak a
Károlyi Mihály utca felőli részéből egy 2500 m2
terület bérbeadása tárgyában készült indítványt
és a következő határozatot hozta:
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1) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete, Heves Város Önkormányzat
vagyonáról, vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról és vagyon kezeléséről szóló
13/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4.
§ (2) c) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, Luda Krisztián, Heves, Kazinczy F.
u. 24. szám alatti lakos részére 2019.
március 1-től – 2024. február 28-ig terjedő
időszakra bérbe adja a 89 helyrajzi számon
felvett, spottelep megnevezésű terület Károlyi
M. utca felőli részéből a határozat
mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 2500
m2 területet kutyakiképző iskola létesítése
céljából, havi 5.000,- Ft bérleti díj fejében,
amelyet a bérlő a tárgyévet követő év január
31. napjáig számla ellenében fizet meg Heves
Város Önkormányzat javára.
2) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a
bérelt területen az alábbi átalakítási
munkálatokat elvégezze:
 új drótfonatos kerítés létesítése 78 m
hosszúságban,
 új bejárati kapu létesítése, legalább 3 m
széles, a Károlyi Mihály utca felé eső
részen,
 a sportpályafelőli meglévő kerítés
felújítása 44 m hosszúságban.
3) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a jelen
határozat 2. pontja szerinti átalakítási
munkálatok a bérleti díjba elszámolásra
kerüljenek. A bérleti díjba betudás akként
történik, miszerint a munkálatok befejezését
követően a Bérlő és a Bérbeadó
képviseletében
a
Hevesi
Közös
Önkormányzati Hivatal szakirodájának a
munkatársa közösen megszemléli a munkát,
ezt követően a Hevesi Közös Önkormányzati
Hivatal szakirodájának a munkatársa
javaslatot tesz Heves Város Polgármestere
részére a beruházásból a bérleti díjba
betudható összegre.
4) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort,
Heves Város polgármesterét, a bérleti
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szerződés aláírására, illetve a 2. pont szerint
elvégzett és a 3. pont szerint felmért
beruházás
bérleti
díjba
betudására
vonatkozó nyilatkozat megtételére.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Kajtár József műszaki ügyintéző
5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a HEVA Kft. lakásrendeletében meghatározott
feladatainak ellátásáról (tekintettel a bérleti szerződések helyzetére, az esetleges
adósságrendezési eljárások tapasztalatairól, bérleti díjak fizetésének tapasztalatairól stb.)
Beterjesztő: Mező László ügyvezető
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Kovács István képviselő
A jegyző úrtól megkérdezte, hogy az elévült és behajthatatlan tételek miért szerepelnek a
HEVA Kft. könyvelésébe, miért nem döntött eddig a képviselő-testület a kivonásukról, hiszen
ígéretet kaptak arra, hogy azok kivezetésre kerülnek.
Dr. Nagy Péter jegyző
Válaszként elmondta, hogy elsősorban nem jegyzői hatáskör, a HEVA Kft. könyvvizsgálójának
kell javaslatot tenni, hogy a mérlegbeszámolóban szereplő összegeket érdemes kivezetni, és
egyben lemondani a követelésről. Hozzátette, hogy a 2019-es mérlegbeszámolóban lehet
kitérni rá és rendezni ezen tételeket. Kiemelte, hogy az előterjesztés tárgya nem a
mérlegbeszámoló, hanem a HEVA Kft. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
Kovács István képviselő
Elmondta, hogy képviselő-testület részére feltöltésre kerülő anyagok között szerepel a
behajthatatlan és elévült tételek táblázat is, ezért tárgyalt róla a bizottság és élt javaslattal.
Hozzászólás
Szedlák Szabolcs, mint a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottságot képviselő személy
elmondta, hogy a bizottság tárgyalta a beszámolót és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Bizottság levette a napirendek közül az
indítványt, mert az ügyvezető nem tudott jelen lenni a bizottsági ülésen.
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Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót és módosító javaslattal élt, miszerint az elévült és
behajthatatlan tételekről készüljön egy lista, amely a következő testületi ülésre beterjesztésre
kerül, így 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság javaslata szakmai kérdés,
véleménye szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a könyvvizsgálóval egyeztetésre
kerülnének ezen tételek, amennyiben támogatja a kivezetésüket, akkor kerülhet rá sor.
Hangsúlyozta, hogy azonban a májusi beszámolóban még szerepelni fognak ezen vitatott
követelések. Kiemelte, hogy a vitatott követelésekből bevételre is lehetne számítani,
amennyiben behajthatók lennének, ezért mindenképpen könyvvizsgálói vélemény szükséges a
döntéshez.
Kovács István képviselő
Véleménye szerint korábban is döntött a testület hasonló kérdésben könyvvizsgálói vélemény
nélkül.
Makó Nándor Alpolgármester
Megkérdezte, hogy a fecskeházban lévő kiadatlan ingatlan és a Zrínyi úti ingatlan helyzete
hogyan áll.
Mező László ügyvezető
Válaszként elmondta, hogy a Zrínyi úti ingatlan felújítása folyamatban van, a februári
határidőt nem tudták tartani, viszont március 15-e és 30-a között elkészülhet a javítás. A
hideg burkolás már elkezdődött, nyílászáró csere és tisztasági festés szükséges. A csúszós tél
miatt vízvezeték szerelési munkálatok következtében tolódott a határidő. Fecskeház második
emeleti üres lakás problémája adott, a hiba feltárása folyamatban van, azonban nem ismert,
hogy honnan ered, azaz miért nedvesedik át az alatta lévő lakás mennyezete. Valószínűsíthető
a csapadék elvezető csatorna dugulása okozza a problémát, kiemelte, hogy keresik az okokat
a probléma kiküszöbölésére.
Sveiczer Sándor Polgármester
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság javaslatát annyiban módosítaná, hogy a
hivatal kérni fogja a HEVA Kft. könyvvizsgálóját egy szakmai anyag elkészítésére a
kivezethető és leírható tételek tekintetében.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
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37/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta HEVA Kft.
lakásrendeletében meghatározott feladatainak
ellátásáról (tekintettel a bérleti szerződések
helyzetére, az esetleges adósságrendezési
eljárások
tapasztalatairól,
bérleti
díjak
fizetésének
tapasztalatairól
stb.)
szóló
beszámolót.
6. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről
Beterjesztő: Bundri József elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Sveiczer Sándor polgármester
Köszöntötte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Szedlák Szabolcs, mint a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottságot képviselő személy
elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 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.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
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38/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működéséről szóló beszámolót.
7. napirendi pont tárgya: Beszámoló Heves város tűz-, és katasztrófavédelmi helyzetről
Beterjesztő: Dr. Zólyomi Géza tű. ezredes
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Sveiczer Sándor polgármester
Köszöntötte a Hevesi Katasztrófavédelmi Örs vezetőjét.
Szóbeli kiegészítés
Molnár Roland Hevesi Katasztrófavédelmi Örs tű. százados
Elmondta, hogy Dr. Zólyomi Géza tű. ezredes úr egyéb elfoglaltsága okán nem tudott részt
venni az ülésen. Az alábbiak közlését kérte a képviselő-testület felé, köszöni az önkormányzat
eddigi támogatását, így a Hevesi Katasztrófavédelmi Örs állományának biztosított 6 darab
ágy, valamint a mosógép tekintetében. A kapott eszközök nagy segítséget jelentenek és emelte
a munkavállalók komfortérzetét, egyben bíznak a további támogatásban is. Tűzmegelőzési
szempontból kiemelte, hogy a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztató levelet
küldött az égetés tilalmáról és annak szabályairól. A kéményseprő ipari szolgáltatásról is
küldött tájékoztatót, melyeket lakosság körében terjeszteni szükséges. Az égetés szabályait a
belterület esetében rendelet szabályozza, míg a külterületi tűzgyújtás hatósági engedélyhez
kötött. Hozzátette, hogy a kéményseprő ipari szolgáltatást az állampolgároknak kell kérni,
amely ingyenes, abban az esetben, ha a lakóingatlanban vállalkozás került bejelentésre, akkor
megrendelés köteles és térítés ellenében kerül végrehajtásra a kért szolgáltatás. Kiemelte,
hogy az elkövetkező időszakban kerül beállításra a 7 m3-es vízi szállító gépjármű a hevesi
Örsön, ezért az állomány kiképzése folyamatban van, vizsga letételére is sor kerül.
Kérdések
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület rendeletet alkotott, mely
szerint szerda és szombati napokon meghatározott időpontban lehetséges az égetés.
Megkérdezte, hogy az országos tűzgyújtási tilalom felülírja ezen szabályozást.
Molnár Roland Hevesi Katasztrófavédelmi Örs tű. százados
Válaszként elmondta, hogy a helyi rendelt úgy szól, hogy az országos tűzgyújtási tilalom
elrendelése esetén belterületen is tilos az égetés. A katasztrófavédelemhez is érkezet már
hasonló jellegű kérdés, hogy országos tűzgyújtási tilalom a belterületre is kiterjed. A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása alapján idézett, hogy a „tűzgyújtási tilalom
idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200
méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. Ide kell érteni a felsorolt területeken
található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést
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is”. Az utolsó fél mondat bizonytalanságra ad okot, így javasolja, hogy országos tűzgyújtási
tilalom esetén, belterületen is kerüljék az tűzgyújtást.
Sveiczer Sándor Polgármester
További kérdése, hogy a Dankó úti illegális autóbontó területén vélelmezhetően szándékos
gyújtogatás történt. A Katasztrófavédelmi hatóság büntetést szabott ki, vagy van lehetősége
büntetések kiszabására.
Molnár Roland Hevesi Katasztrófavédelmi Örs tű. százados
Elmondta, hogy a Dankó úti tűzesetnél a hevesi egység vonult fel és oltotta el a tűzet. Minden
egyes szárazfű és gaz tűzeset oltásánál jegyzőkönyv készül, melyet átadnak a hatósági osztály
részére, a belterületnél jegyzői hatáskör. A kivonult tűzesethez a tűzoltás vezető állapítja meg
a szándékosságot, ebben az esetben a helyszínre tűzvizsgálat kérhető, azonban ilyenre még
nem került sor, hiszen a szándékosság megállapítása nehéz, a tetten érés lehet bizonyító erejű.
Sveiczer Sándor Polgármester
Megkérdezte, hogy nem megfelelő tüzelő anyag, így géprongy használatát, hogyan lehetne
megakadályozni a lakosság körében.
Molnár Roland Hevesi Katasztrófavédelmi Örs tű.százados
Hozzátette, hogy volt már rá példa, hogy bejelentésre került sor nem megfelelő tüzelő anyag
használata miatt, ebben az esetben a hatóság kivonul, jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Az
eljárás során az ügyfél nyilatkozik, hogy milyen fűtőanyagot használ, melyet el kell fogadniuk.
Azonban az is előfordulhat, hogy nem engedik be a hatósági személyeket. Hozzátette, hogy az
Országos tűzvédelmi szabályzat konkrétan nem tartalmazza a fűtőanyagokat, azonban a
lakosság által használt tüzelőberendezés típusa is meghatározza, hogy milyen anyagot
használhatnak.
Makó Nándor Alpolgármester
Megkérdezte, hogy megteheti az állampolgár, hogy nem engedi be a katasztrófavédelmi
hatóság személyzetét. Továbbá kérdezte, hogy a szerda, szombat égetési napokra vonatkozóan
történt-e bejelentés az előző évben.
Molnár Roland Hevesi Katasztrófavédelmi Örs tű. százados
Tavalyi év folyamán történt bejelentés a nem adott időszakban történő égetésről, az állomány
kivonult, jegyzőkönyv felvételére került sor, hozzátette, hogy belterületi égetés Jegyzői
hatáskörbe tartozik. Arra még nem volt példa, hogy nem engedik be a hatósági személyeket,
azonban rendőrség kihívására már sor került, a nem megfelelő magatartás miatt.
Makó Nándor Alpolgármester
Megkérdezte, hogy a jegyzői hatáskörbe került üggyel mi lett.
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dr. Nagy Péter jegyző
Válaszként elmondta, hogy eddig még nem érkezett átirat a katasztrófavédelmi Örstől, így
nem indult eljárás.
Hozzászólás
Szedlák Szabolcs, mint a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottságot képviselő személy
elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 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.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen
szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
39/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Heves város tűz-, és
katasztrófavédelmi helyzetről szóló beszámolót.
8. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat működéséről
Beterjesztő: Kis Gábor Mezei Őrszolgálat vezetője
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Sveiczer Sándor polgármester
Köszöntötte a Mezei Őrszolgálat Vezetőjét
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.

73
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 bizottsági elnök elmondta, a hogy a Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen
szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Szedlák Szabolcs, mint a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottságot képviselő személy
elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Makó Nándor Alpolgármester
Köszöni a Mezei Őrszolgálat vezetőjének elmúlt évi munkálatait, hogy bármikor állampolgári
vagy saját bejelentés alapján gyorsan eljárt.
Kovács István képviselő
Csatlakozik az Alpolgármester úrhoz, ő is köszöni a Mezei Őrszolgálat vezetőjének elmúlt évi
munkálatait, bármikor hívhatja egy-egy probléma megoldása kapcsán.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
40/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Mezei Őrszolgálat
működéséről szóló beszámolót.
9. napirendi pont tárgya: Tájékoztató Heves Város Önkormányzatának 2018. évi
közbeszerzési eljárásairól a 2018. évi statisztikai összegzés ismertetése
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 bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a tájékoztatást és véleményük szerint a cím első fele megfelel az
indítványban foglaltaknak, de a statisztikai összegzés nem, ez kihagyva tudomásul vette a
bizottság.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és elmondta, hogy hasonló véleményen voltak, mint a városüzemeltetési
bizottság, így tudomásul vette.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
indítványt és tudomásul vette a közbeszerzési eljárásig a statisztikát kivéve a tájékoztatót.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy tudomásul tudja-e venni a Heves Város
Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési eljárásairól a 2018. évi statisztikai összegzés
ismertetéséről szóló tájékoztatást.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette Heves Város
Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési eljárásairól a 2018. évi statisztikai összegzés
ismertetéséről szóló tájékoztatást.
10. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.-nek
a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal a Heves, külterület 043/20. és 043/21. hrsz. alatti ingatlanok előzetes
régészeti dokumentációja elkészítése érdekében megkötendő szerződés jóváhagyása,
illetőleg tagi kölcsön nyújtása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy Heves Város Önkormányzata a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.-vel
konzorciumban valósítja meg a TOP 1.1.1. ipari park projektet pályázati forrásból. Elkészült
az építési és engedélyezési tervek.. Az építési engedély megszerzésének a feltételét képezi az
úgy nevezett előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése és engedélyeztetése, melynek
feltételét képezi az előzetes régészeti dokumentáció, ezt kizárólag a Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság készítheti el. Az
előzetes régészeti dokumentáció egy keret összeget állapít meg, m2-ben van megállapítva az
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ár, az előzetes nettó kalkulált ár legfeljebb 8.350.000,- Ft-ban lett megállapítva, melynek
forrása a támogatási okiratban nem került kialakításra. A kft. saját tőkéből nem tudja fedezni
a költségeket, azonban a megvalósításán a projektmenedzsment jelenleg is dolgozik. Kiemelte,
hogy az építési engedélyezési eljárás jelenleg szünetel, azonban hat hónap után megszűnik.
Hozzátette, hogy a vagyonrendelet alapján 5 millió forint összegű kötelezettség vállaláshoz az
önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezetőinek a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
Kérdések
Birnbaum István képviselő
Ha jól érti az összeg beemelése a pályázati elem közé folyamatban van, száz százalékos
garancia, hogy meglesz az összeg és visszafizetésre kerül.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy projekt menedzser ezen a problémán dolgozik. Hozzátette, hogy amennyiben
az Iparfejlesztési Kft. nem tudja pályázatból visszafizetni, akkor a csarnokok bérbeadásból is
megteheti majd később.
Birnbaum István képviselő
Véleménye szerint a 2019. december 1. határidő nem lesz megfelelő, ha a bérleti díjból fizeti
vissza.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy éven túli ügyletet nem fog kötni a kft., december 1-ig nem folyik be a kölcsön,
akkor az ügyvezető kérelemmel fordul a testület felél, új tagi kölcsön igény miatt. A december
1-i határidő azért szükséges, mert a költségvetésben bevételként és kiadásként is megjelenik,
érdemben az önkormányzat cashflow-ját nem változtatja meg, csak a költségvetés főösszege
nő az adott tagi kölcsön összegével mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.
Ivanics Róbert képviselő
Az előterjesztés határozati javaslatában a forrás nem lett megjelölve, hogy honét kerül
kifizetésre az összeg.
dr. Nagy Péter jegyző
A költségvetési főösszeg növelésére kerül sor. A költségvetési rendelet módosításánál mind a
bevételt, mind a kiadást növelni fogja, ezért külön nem szerepel a költségvetésben. Az
önkormányzat éven belül visszakapja és a kiadásai fedezésére fordítja.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy az a cél, hogy a projektmenedzser a rendelkezésre álló összegből
átcsoportosítást kérjen, úgy hogy a kérdéses összeg elszámolható legyen. Kiemelte, hogy elvi
döntés szükséges, valószínűsíthető, hogy december 1-e előtt kifizethető lesz az összeg.
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Ivanics Róbert képviselő
Véleménye szerint a kérdéses összeg hiányozni fog a megjelölt időpontig.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
41/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit
Kft.-nek
a
Várkapitányság
Integrált
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal
a
Heves,
külterület 043/20. és 043/21. hrsz. alatti
ingatlanok előzetes régészeti dokumentációja
elkészítése érdekében megkötendő szerződés
jóváhagyása, illetőleg tagi kölcsön nyújtása
tárgyában készült sürgősségi indítványt és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit
Kft.-nek (3360 Heves, Szerelem Alfréd utca
13. szám alatti székhelyű társaság) legfeljebb
10.604.500,- Ft összegű kamatmentes tagi
kölcsönt nyújt, amelyet a társaságnak
legkésőbb 2019. december 1. napjáig vissza
kell fizetnie.
2. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét és Mező Lászlót
a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a tagi kölcsön szerződés
aláírására, egyben felhívja Ecsegi Gábor
gazdasági vezetőt a tagi kölcsön összegének
Heves Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletébe történő beépítésére.
3. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Mező Lászlót a
Hevesi
Iparfejlesztési
Nonprofit
Kft.
ügyvezetőjét a Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési
Központ
Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a
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Heves, külterület 043/20. és 043/21. hrsz.
alatti
ingatlanok
előzetes
régészeti
dokumentációja
tárgyú
szerződés
megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
11. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal
mint kölcsönbe adó továbbá Heves Város Önkormányzata mint a kölcsönbe adó fenntartója
és a Hevesi Rendőrkapitányság mint kölcsönbe vevő közötti haszonkölcsön szerződés
megkötése tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a hevesi rendőrkapitányság az önkormányzat segítséget kérte az eszközök
biztosítása tekintetében. Az előterjesztésben szereplő eszközök használati joga kerül átadásra,
a felelősség az átvevőt terheli. A kamerákat össze lehet kötni a mobiltelefonokkal, a SIM
kártyát a rendőrség biztosítja.
Kérdések
Kovács István képviselő
Az önkormányzat tulajdonában volt három kamera melyből kettőt elloptak, megkérdezte,
hogyan tud biztosítani kettőt, ha már csak elvileg egy van.
dr. Nagy Péter jegyző
Válaszként elmondta, hogy nem ugyanazokról a kamerákról van szó, az átadásra kerülő gépek
újak, hozzátette, hogy a korábbi gépek nem voltak összekapcsolhatóak mobiltelefonnal.
Hozzászólás
Kovács István képviselő
Véleménye szerint a hulladékgyűjtő konténerek környékére is ki lehetne helyezni a
vadkamerákat, hogy az ottani problémák megoldhatóvá váljanak.
dr. Nagy Péter jegyző
A hulladékgyűjtő szigetek környékére fix kamerák kihelyezésére kerül sor.
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Birnbaum István képviselő
Ha jól emlékszik az egyik vadkamera hulladékgyűjtő szigetnél tűnt el. Megkérdezte, hogy a
felszámolásuk nem várható.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a hulladékgyűjtő szigetek felszámolása még várat magára, tervek között
szerepel, véleménye szerint az is megoldás lehet, hogy a DEHU –nak is legyen engedélye az
ürítésükre. Úgy ítéli meg a megszüntetés sem biztos, hogy meghozná a hozzáfűzött
reményeket.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
42/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Hevesi Közös Önkormányzati
Hivatal mint kölcsönbe adó továbbá Heves
Város Önkormányzata mint a kölcsönbe adó
fenntartója és a Hevesi Rendőrkapitányság mint
kölcsönbe vevő közötti haszonkölcsön szerződés
megkötése tárgyában készült
sürgősségi
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete akként határoz, hogy Hevesi Közös
Önkormányzati Hivatal (3360 Heves, Erzsébet
tér 2.) mint kölcsönbe adó és Heves Város
Önkormányzata (3360 Heves, Erzsébet tér 2.
szám) továbbá Heves Város Önkormányzata
(3360 Heves, Erzsébet tér 2. szám) mint
kölcsönbe adó fenntartója és a Hevesi
Rendőrkapitányság (3360 Heves, Erzsébet tér 1.
szám) mint kölcsönbe vevő közötti szívességi
tárgyú haszonkölcsön szerződés megkötését
jóváhagyja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Hevesi
Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét Dr. Nagy
Pétert, és Heves Város Polgármesterét Sveiczer
Sándort a haszonkölcsön szerződés megkötésére
és az egyéb szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
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12. napirendi pont tárgya: Sürgősségi Indítvány
Környezetvédelmi Egyesület székhelyének kérdésében
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester

a

Hevesi

Sporthorgász

és

Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen
szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
43/2019. (II.28.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hevesi Sporthorgász és
Környezetvédelmi
Egyesület
székhelyének
kérdésében tárgyú előterjesztést és hozzájárul
ahhoz, hogy a Hevesi Sporthorgász és
Környezetvédelmi Egyesület alapszabályában és
a közhiteles nyilvántartásokban a Heves Város
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
3360 Heves, Erkel Ferenc u. 2. szám alatti
ingatlant feltüntesse, egyben felhatalmazza
Heves Város Polgármesterét Sveiczer Sándort a
székhelyhasználati nyilatkozat aláírására és
egyéb szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Sveiczer Sándor polgármester
értelem szerint
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Bejelentés
Ivanics Róbert képviselő
Lakossági bejelentés alapján elmondta, hogy a Mária út végi határban beton vas került
kihelyezésre. Megkérdezte, hogy milyen intézkedés történt az utolsó levélváltás óta, van-e
lehetőség a betonvas elszállítására.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy informálódni fog az illetékes ügyintézőtől és írásbeli tájékoztatást fog adni.
Kovács István képviselő
Több bejelentést is szeretne tenni. Számos lakos élt megkereséssel felé, és érthetetlennek
tartják a Sportcsarnok délelőtti zárva tartását, hiszen így nincs lehetőség sportolásra.
Megkérdezte, hogy miért a büfé nyitva tartásához, azaz 13 órához van igazítva az intézmény
nyitva tartása is. Véleménye szerint ez így nem elfogadható, megoldást kér az ügyben.
Másodikként elmondta, hogy a Bermuda háromszögben lévő sportparkot egyre többen veszik
igénybe, gyerekekre veszélyes lehet a Vértanú úti és a Deák Ferenc úti szakaszon közlekedő
gépjárművek. Javasolja a két utcára a 30-as sebességkorlátozó tábla kihelyezését, gyerekek
felirattal.
dr. Nagy Péter jegyző
Sportcsarnok kérdésére jelenleg nem tud érdemben nyilatkozni, informálódni fog és a
tájékoztatást megadja. A Bermuda háromszög problémája kapcsán hozzátette, hogy a tábla
kihelyezése önmagában nem jelent megoldást, véleménye szerint nem kellő visszatartó erő az
autósok körében. Az önkormányzatnak is van, lehetősége traffipax kihelyezésére, amely
meggyőződése szerint megoldás lehet.
Kis Tamás képviselő
A humánerőforrás pályázata kapcsán kérdezné, hogy a középiskola elkezdte a tanfolyamokat,
szakköröket december hónapban történet kifizetés, azóta nem. Nem kaptak jelenléti ívet sem
tájékoztatót a tényleges adminisztrációra vonatkozólag. Az ECDL tanfolyam szeptember óta
tart, az iskola saját költségén megvásárolta az ehhez szükséges kártyákat, azonban a
tanfolyamot tartó személy nem kapott még díjazást, továbbá szerződés aláírására sem került
sor. Kéri ezek rövid időn belüli rendezését. A sportcsarnok kapcsán hozzátette, hogy nem érti,
mi köze van a büfé üzemeltetésének a sportlétesítmény használatához.
Sveiczer Sándor Polgármester
A sportcsarnok kapcsán hozzátette, hogy a büfében található a bowling pálya üzemeltető
rendszere, továbbá a bérleti díjakat is ők szedik be.
Kis Tamás képviselő
Véleménye szerint a sportcsarnok üzemeltetéséért a HEVA felelős, miért nem biztosít
személyeket a délelőtti sportolás lehetőségére.
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Makó Nándor Alpolgármester
A pályázatok kapcsán hozzátette, hogy a jelenléti ív és napló bekérése már megtörtént,
továbbította a projekt iroda felé, várja a visszajelzést. Hozzátette, hogy kért már jelenléti ívet,
amennyiben megkapja a választ keresni fogja a középiskolát.
Kis Tamás képviselő
Kéri, hogy mindenki kerüljön tájékoztatásra, igaz, hogy egy személy adott le fakultatív naplót,
amennyiben ez megfelelő ennek elkészítésére sor kerül.
Makó Nándor Alpolgármester
Hozzátette, hogy az óraszámnak egyeznie kell a kifizetett óraszámokkal, hiszen csak a
szerződésben szereplő óraszámok kerülnek elszámolásra, megsürgeti az adminisztrációt is,
türelmet kér, folyamatban van ennek menete, bár már többször kért információt. A
sportcsarnok és Bermuda háromszög esetben véleménye szerint át kellene vizsgálni a HEVA
Kft. és a büfé szerződését, és azok feladatát, hogy a sportolási lehetőség biztosítva legyen. A
Bermuda háromszög sportparkjában több létesítmény is található, amely jelenleg zárva van,
tájékoztatást kér, hogy mikorra várható azok nyitva tartása, valamint egy rendszer
kialakítását javasolja a nyitva tartás ütemezésére.
Kovács István képviselő
Az állandó traffipax kihelyezését nem támogatja, véleménye szerint a sebességkorlátozó tábla
gyerekek felirattal, sokkal nagyobb visszatartó erő. A tapasztalatai alapján a gépjárművel
közlekedők jobban figyelembe veszik a gyerekek feliratú kiegészítő táblát. Továbbá a heti
egyszeri rendőrségi jelenlét is visszatartó erő lehet. Úgy ítéli meg, hogy a táblák kihelyezése
egy gesztus lenne az önkormányzat részéről az állampolgárok irányába.
Sveiczer Sándor Polgármester
Az ECDL kapcsán elmondta, hogy a közbeszerzés kiküldésre került, a többi még nem ismert,
utána néz és tájékoztatást fog adni, hogyan történik az elszámolás. Kiemelte, hogy az
önkormányzat által kiosztásra kerültek a tűzifa utalványok a 396 főből, körülbelül 20-30 fő
nem vette át. Ezek elszámolására a jövő hét folyamán kerül sor, a be nem váltott utalványokat
az önkormányzat fogja kijuttatni az adott személyek részére.
Kovács István képviselő
A korábbi testületi ülésen a Fő úton lévő népkonyha kialakítását nem támogatta a testület,
milyen intézkedés történt, hiszen véleménye szerint az épület nem alkalmas a melegítőkonyha
kialakítására, hogyan működhet mégis ilyen feltételekkel.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a képviselő-testület másik népkonyha kérdését tárgyalta és utasította el. A Fő
úton üzemeltetett népkonyhát még 2018-ban elindították, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kormányhivatal tájékoztatót küldött, melyet a Falat Esély Alapítvány működtet. Hozzátette,
hogy szakhatóságként a hivatal nem működött közre, a működése jogszerű.
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Kovács István képviselő
A városközpontban a templommal szemben található kocsma problémás, a felette élő ingatlan
lakói aláírásgyűjtés szerveznek, annak bezárására. Véleménye szerint szükséges lenne a
probléma orvoslása.
Birnbaum István képviselő
A népkonyha esetében módosításra került sor az idei évben, megkérdezte, hogy a korábban
elindítottakra nem lehet hiánypótlást kérni. A kocsma ügyében elmondta, hogy mint bolt
üzemeltetőnek is gondot okoz, az egyének alkohol fogyasztása, azonban közvetlen számuk van
a rendőrséghez, hogy az alkoholfogyasztás ne az üzlet környékén tegyék meg, javasolni
lehetne a presszó üzemeltetőjének is ezt.
Sveiczer Sándor Polgármester
A népkonyha kapcsán hozzátette, hogy 2018-ban megkapták az engedélyt, az idei jogszabály
nem visszamenőlegesen érvényes.
Tóth Miklós képviselő
Megkérdezte, hogy a közterület felügyeletet nem lehetne újra kialakítani a városban, így a
Bermuda háromszögben lévő sport park létesítményeinek nyitva tartása is megoldható lenne.
dr. Nagy Péter jegyző
A közterület felügyeleti állás meghirdetésre kerül.
Birnbaum István képviselő
Hozzátette, hogy a közterület felügyelet felállításának jelentős saját költségvonzata van, így
munkaruha és egyéb eszközök biztosítása, valamint bér járulék.

