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PH/5234/2019
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(csütörtökön) 17:36 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

2019.

március

21-én

Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás, Szedlák Szabolcs Varga István képviselők
Sveiczer Sándor polgármester
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
Balog Margó HKK megbízott intézményvezető
Makó Nándor képviselő igazoltan volt távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Képviselő-testületi ülést megelőzően
mandátum átadásra és eskütételre kerül sor. Megkérte Fodor Endre urat a Helyi Választási
Bizottság elnökét az eskütétel megtartására.
Fodor Endre HVB elnök
Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy néhai Dr. Nagy Sándor volt képviselő mandátuma
megüresedett. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Heves Város kompenzációs
listáján 1. sorszám alatt szereplő néhai Dr. Nagy Sándor László volt képviselő helyére a 3.
sorszám alatt szereplő Szabó János Györgyné kerül. A választási bizottság határozata ellen
fellebbezés nem érkezett, a megbízó levél átadásra került.
A Képviselő Asszony a következő szövegű esküt tette le:
„Én Szabó János Györgyné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom, képviselői tisztségemből eredő feladataimat Heves város
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütétel után a Képviselő Asszony aláírta az eskü okmányát.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő képviselők száma 10 fő. Az ülés
határozatképes. Megküldésre került egy sürgősségi indítvány. Javasolta „Sürgősségi
indítvány közbeszerzési eljárás indítása a „Heves Város Zöld szíve” című és TOP-2.1.2-15HE1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében a “Sportcsarnok energetikai fejlesztése”
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztása tárgyában” előterjesztés felvételét és nyílt
ülésen történő tárgyalását.

1/

2/

3/

4/

5/

6/

NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány Jogi és Ügyrendi Bizottság új tagjának
megválasztása tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány „Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves városban”
elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárás eredménytelensége,
illetve az eljárás újbóli megindítása tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány „Heves közigazgatási területén lévő közintézmények
részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyú
közbeszerzési eljárás indítása tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány Dr. Gál Henrietta 3360 Heves, Gyöngyösi út 9. szám
alatti
ingatlanra
vonatkozó
bérleti
jogviszonyának
meghosszabbítása tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány igazgatási szünet elrendeléséről a Hevesi Közös
Önkormányzati Hivatalban
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány közbeszerzési eljárás indítása a „Heves
Város Zöld szíve” című és TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004
azonosítószámú projekt keretében a “Sportcsarnok energetikai
fejlesztése” megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztása
tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Kovács István
elnök

dr. Nagy Péter
jegyző
Sveiczer Sándor
polgármester

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.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány Jogi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása
tárgyában
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 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 Szabó János Györgyné, mint érintett részt vehessen az 1. számú Jogi és Ügyrendi
Bizottság új tagjának megválasztása tárgyában szóló indítvány határozati javaslatának
szavazásában.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
44/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Szabó János Györgyné, mint a
napirendi pontban érintett, hogy a Jogi és
Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása
tárgyában
szóló
indítvány
határozati
javaslatának szavazásában részt vegyen.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
45/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Jogi és Ügyrendi Bizottság új tagjának
megválasztása tárgyában készült indítványt és a
következő döntést hozta:
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1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy néhai Dr. Nagy
Sándor Lászlónak a Heves Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottságában betöltött bizottság
tagsága elhalálozására tekintettel 2019.
január 3. napján megszűnt.
2. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Heves Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Jogi
és
Ügyrendi
Bizottság tagjának megválasztja Szabó János
Györgyné 3360 Heves, Május 1. út 124. szám
alatti lakos önkormányzati képviselőt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester

2. napirendi pont tárgya: Indítvány „Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves városban”
elnevezésű pályázat 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 kiküldött anyagban látható, hogy az előző ajánlatok meghaladták a
pályázati keret összegét, ezért szükséges az eljárás eredménytelenségéről és az újbóli
eljárásról dönteni. Hozzátette, hogy 50 millió forintos eltérés volt a rendelkezésre álló keret
és a beadott ajánlatok között.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a meghívott cégek között miért nem szerepel hevesi cég, úgymint
korábban, hiszen a Töröknet Kft. szerepelt benne.
Sveiczer Sándor Polgármester
Válaszként elmondta, hogy a Töröknet Kft. a korábbi eljárásból is kiesett, hiszen a
regisztrációs kötelezettségének nem tett eleget.
Ivanics Róbert képviselő
Más cég sem lett volna, akit meg lehetett volna hívni ebbe a pályázatba, úgy az utazás
költségei megspórolhatóak lennének.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy piackutatás történt, azonban a hevesi cégek között nem volt olyan, akik
részére kiküldhető lett volna a meghívás. Hozzátette, hogy az építő ipari vállalkozók le vannak
kötve félév és egész évre is.
Hozzászólás
dr. Nagy Péter jegyző
Az esküt tett képviselő asszonyt informálva elmondta az előterjesztés lényegét, a gyermekházat
érinti a pályázat, annak teljes körű felújítását jelenti, azaz új tetőszerkezetet kap az épület,
napelem telepítésére és új elektromos hálózat kiépítésére kerül sor, így új funkciója lesz az
épületnek. Hozzátette, hogy továbbiakban művészeti táborok helyszínéül szolgálna, továbbá
Kő Pál szobrászművész állandó kiállítása is ott lenne. A költségvetési forrása nettó 144 millió
forint. TOP-os forrásból megvalósuló beruházás.
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:
46/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a „Halász-kúria turisztikai fejlesztése
Heves
városban”
elnevezésű
pályázat
közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve
az eljárás újbóli megindítása tárgyában” tárgyú
indítványt és egyetért a Közbeszerzési bizottság
döntésével, egyben megállapítja, hogy a
„Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves
városban” megnevezésű közbeszerzési eljárás
eredménytelen.
3. napirendi pont tárgya: Indítvány „Heves közigazgatási területén lévő közintézmények
részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette a képviselő-testület többször egyeztetett már a témában, korábbi testületi ülésen
kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő, nyílt közbeszerzési eljárás indul a közétkeztetés
kapcsán.
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Kérdések
Kis Tamás képviselő
Elsőként megkérdezte, hogy Heves egész közigazgatási területre ki van írva a közétkeztetés, a
szerződést nem tudta végig olvasni, nem talált erre vonatkozó utalást. Az szeretné tudni, hogy
a két egyházi fenntartású iskola, továbbá a hivatal konyha szerepel-e benne. Másodiként
megkérdezte, hogy a szolgáltató köteles-e a speciális étkezés biztosítására, így glutén-; laktóz
érzékeny táplálkozás. Ha nem található a kiírásban, igény esetén tudja-e vállalni majd a
szolgáltató. Hiszen a kisgyermekeknél fontos lenne, sajnos a jelenlegi cég nem vállalja ezen
szolgáltatást. További kérdése, hogy mi a szolgáltató feladata az épület fenntartási
kötelezettsége esetén. Hiszen a középiskola étkezdéjében csőtörés volt, a kárt sem az
önkormányzat, sem a Heva és sem a szolgáltató nem állította helyre. Az iskola maga javítatta
meg, jelenleg pedig az állmennyezet szakadt le, a szolgáltató ennek javítását sem vállalja.
Milyen kötelezettségeket ró a szerződés a szolgáltatóra.
Sveiczer Sándor Polgármester
Válaszként elmondta, hogy a szerződéstervezetben négy intézmény szerepel, így a Hevesi
Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Hevesi József Általános Iskola, a
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény, valamint a Benedek Elek Általános
Iskola. Hozzátette, hogy az egyházi intézmények nem tartoznak az önkormányzat
fenntartásába, ezért nem szerepelnek a szerződésben. A hivatali étkezdét sem tartalmazza a
szerződést. A második kérdésre elmondta, hogy törvény szabályozza a speciális étkeztetést,
amely a szerződéstervezetben is szerepeltetésre került. Véleménye szerint ezen étkeztetéseket
az iskola igazgatójának és a szolgáltatónak kellene majd egyeztetni, hiszen a vezetésnek
feladata, hogy le jelentse ezen gyermeklétszámot. Kiemelte, hogy az Arany János úti konyha
gluténmentes étkeztetéshez rendelkezik megfelelő eszközállománnyal. Az épület fenntartása
kapcsán hozzátette, hogy az Eötvös József középiskola étkezdéje nincs vagyonkezelésbe adva
a Heva részére, így az iskolához tartozik. Kérte az igazgató urat, hogy a csőtörés javításának
költségeit számlázza ki az önkormányzat felé, amely eddig nem történt meg. Hozzátette, hogy
az épületnek nincs bérleti díja, azonban eszköz használati díjat elő ír a jelenlegi és a jövőbeli
szerződés is, melynek díja havi 500 ezer forint.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a rendeltetésszerű használattal összefüggő karbantartási munkálatokat el
kell látni a szolgáltatónak, azonban átalakításhoz már képviselő-testületi jóváhagyás
szükséges.
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy az iskolának sem volt kulcsa, hogy az étkezdében a csőtörést helyre állítsa,
úgy gondolja, hogy az iskola a szolgáltató felé számlázta a javítás költségét. Hozzátette, hogy
az álmennyezet leszakadását megvizsgálná az ÁNTSZ nem biztos, hogy alkalmas lenne
közétkeztetésre.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kiemelte, hogy a középiskola a jelenlegi közbeszerzésnek nem része.
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Kis Tamás képviselő
Véleménye szerint az ingatlan sorsát rendezni kellene. Az iskolában a gluténmentes étkezésre
igény lenne, de szolgáltatás nem történik. Az új szerződés alapját kellene, hogy képezze, amely
legyen számon kérve.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy egy Uniós nyílt közbeszerzésről van szó, 2019. szeptember 1-től lenne, a
pályázat lefutási ideje körülbelül két hónap.
Kovács István képviselő
Kis Tamás képviselő társától megkérdezte, hogy a középiskola mióta egyházi fenntartású.
Kis Tamás képviselő
A középiskola 2012-ben került egyházi fenntartásába.
Kovács István képviselő
Elmondta, hogy korábbiakban is többször elhangzott az értékcsökkenés. Véleménye szerint az
önkormányzatnak nem lett átadva az az épület, így az egyháznak kellene a javításokat
elvégezni.
Ivanics Róbert képviselő
Az ajánlati felhívásban négy intézmény szerepel, melynek hozzávetőleges létszáma 700 fő. A
felhívásban szerepel továbbá, hogy a létszámtól való eltérés + és – lehet. Mit jelent a mínusz
ebben az esetben?
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy amennyiben a gyermek létszám fogy, akkor a szolgáltató beperelheti, az
önkormányzatot az elmarad haszon miatt. Ezért szükséges a +/- létszám bele tétele, hiszen
nem tudható, hogy öt év múlva mi lesz a gyermek létszám.
Ivanics Róbert képviselő
Korábbi ellenőrzés kapcsán felvetődött egy megoldási javaslat, hogy törvényi mennyiség
ellenőrizni lehetne egy mérleg kihelyezésével.
Sveiczer Sándor Polgármester
Véleménye szerint az elmondottak nem kivitelezhetőek, próba ebéd tartása is visszatartó erő
lehet, hiszen kontroll alatt van a konyha.
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Kis Tamás képviselő
Kovács István képviselő társa véleményére reagálva elmondta, hogy kiderült az ülésen, hogy
a szolgáltatónak kellene elvégezni a karbantartási munkálatokat, továbbá azokat, amelyek a
működéshez szükséges. Azt, hogy az értékcsökkenést hogyan oldja meg az önkormányzat, az a
jelenlegi szerződésben is benne van.
Sveiczer Sándor Polgármester
Ismételten elmondta, hogy a jelenlegi közbeszerzésnek az Eötvös József középiskola nem
része.
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:
47/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Heves közigazgatási területén
lévő közintézmények részére közétkeztetési
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési
eljárás indítása tárgyában készült előterjesztést
és akként határoz, miszerint a Kbt. III. rész
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít: „Heves
közigazgatási területén lévő közintézmények
részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása”
címmel a határozat mellékletét képező
ajánlattételi felhívás, műszaki tartalom és
vállalkozási szerződés tervezet elfogadása
mellett, egyben felhatalmazza Sveiczer Sándor
polgármestert
a
közbeszerzési
eljárás
lefolytatásához
szükséges
intézkedések,
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Morvai Anett ügyintéző
4. napirendi pont tárgya: Indítvány Dr. Gál Henrietta 3360 Heves, Gyöngyösi út 9. szám
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában
Beterjesztő: Kovács István elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
48/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Dr. Gál Henrietta 3360 Heves,
Gyöngyösi út 9. szám alatti ingatlanra vonatkozó
bérleti
jogviszonyának
meghosszabbítása
tárgyában előterjesztett 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.
Dr. Gál Henrietta 3360 Heves, Gyöngyösi út
9. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
szerződéstét – 2019. március 1-tól, 2024.
február 28 – ig változatlan feltételek szerint
meghosszabbítja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint,
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
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dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a 2. napirendi pont az „Indítvány „Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves
városban” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve az eljárás
újbóli megindítása tárgyában” szóló előterjesztés két határozati javaslatot tartalmazott,
melyről dönteni kellett volna. Azonban a II. határozati javaslatról nem született döntés
javasolja, hogy a Képviselő-testület térjen vissza a 2. napirendi ponthoz.
Sveiczer Sándor polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az 2. napirendi pontra
visszatérnek.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
49/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
visszatér a „Halász-kúria turisztikai fejlesztése
Heves
városban”
elnevezésű
pályázat
közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve
az eljárás újbóli megindítása tárgyában” 2.
napirendi pont tárgyalására.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont tárgya: Indítvány „Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves városban”
elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve az eljárás újbóli
megindítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, azonban a határozati
javaslatok közül az I. számúról történt döntés.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. számú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
50/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a „Halász-kúria turisztikai fejlesztése
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Heves
városban”
elnevezésű
pályázat
közbeszerzési eljárás eredménytelensége, illetve
az eljárás újbóli megindítása tárgyában” tárgyú
indítványt és a következő határozatot hozta:
1.

2.

Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a „Halász-kúria turisztikai
fejlesztése Heves városban” elnevezésű
pályázat
megvalósításához
szükséges
közbeszerzési eljárás újbóli megindításával.
Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárásban történő
ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel
ajánlattételre (a Kbt. 115. § (2) bekezdése
alapján):
1.) BÁSTYA MILLENIUM Zrt.
1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.
adószám:25121254-2-42
2.) EURO KARTEL 3000 Kft.
3372 Kömlő, Ady Endre út 68.
adószám: 10-09-027175
3.) FAUNA-DUÓ Kft.
1155 Budapest, Rekettye utca 49.
adószám: 12319020-2-10
4.) Juhász ’99 Villanyszerelési és
Építőipari Kft.
3390 Füzesabony Dózsa Gy. út 57.
adószám: 11925804-2-10
5.) ZERON Zrt.
3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
adószám:23077355-2-05

3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándor a közbeszerzési
eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések és
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
5. napirendi pont tárgya: Indítvány igazgatási szünet elrendeléséről a Hevesi Közös
Önkormányzati Hivatalban
Beterjesztő: dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Nem hangzott el.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
51/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az igazgatási szünet elrendeléséről a Hevesi
Közös Önkormányzati Hivatalban tárgyú
indítványt megvitatta és a Hevesi Közös
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselői
állományát érintően az igazgatási szünet
időtartamát az alábbiak szerint határozza meg:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hevesi Közös Önkormányzati
Hivatal igazgatási szünetének időtartamát
2019. évben nyáron 2019. július 22. napjától
2019. augusztus 25. napjáig, télen 2019.
december 23. napjától 2020. január 05.
napjáig terjedően határozza meg. Az
igazgatási szünetek időtartama alatt a Hevesi
Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart. Az
egyes szervezeti egységek, ügyelet útján
biztosítják a zavartalan ügymenetet és a
feladatellátást,
valamint
a
lakossági
ügyfélszolgálatot.
2. A Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felkéri
a
Hevesi
Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az
igazgatási szünetről Heves Város lakosságát
a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző,
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2. pontban foglaltakért felelős dr. nagy
Péter jegyző útján dr. Kovács
Krisztina aljegyző
6. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány közbeszerzési eljárás indítása a „Heves
Város Zöld szíve” című és TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 azonosítószámú projekt
keretében a “Sportcsarnok energetikai fejlesztése” megvalósításához szükséges kivitelező
kiválasztása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Nettó 97 millió bruttó 130 millió forint, 2016. évi műszaki adatokat tartalmaz, 2019-re is
megfelelő előírásokkal tartható az összeg. Megkérdezte, hogy a megvalósításhoz szükséges
pénz rendelkezésre áll.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy tervezői költségbecslés 2018. november és 2019. március között készült,
melynek értéke 96,5 millió forint körül van, így esélyt lát hogy az összegbe beleférjen.
Műszaki tartalom átdolgozásra került. A régi hőszigetelés lebontása nem szerepel benne, mert
egy cégnél lehetne leadni a veszélyes anyagot. A Baumit-nál is létezik egy rendszer, amely
rászigetelést teszi lehetővé, melyre az árajánlat kérése történ, villámvédelem kerül kiépítésre.
A pénz rendelkezésre áll.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a rászigetelés kiforrott technika, mennyire van referenciája a cégnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Baumit egy rendszer, melyet Németországban dolgoztak ki.
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:
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52/2019. (III.21.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közbeszerzési eljárás indítása a
„Heves Város Zöld szíve” című és TOP-2.1.215-HE1-2016-00004 azonosítószámú projekt
keretében
a
“Sportcsarnok
energetikai
fejlesztése”
megvalósításához
szükséges
kivitelező kiválasztása tárgyában készült
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete közbeszerzési eljárást indít: “Heves
Város Zöld szíve” című, TOP-2.1.2-15-HE12016-00004
azonosítószámú
projekt
keretében a “Sportcsarnok energetikai
fejlesztése” megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyában a Kbt. 115.§
szerint.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárásban történő
ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel
ajánlattételre (a Kbt. 115. § (2) bekezdése
alapján):
1.) BORSZA-BUILD Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 63.
adószám: 23794816-2-13
cégvezető: Borbély Levente
2.) JÓER-BAU Kft.
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 11.
adószám: 13704429-2-10
cégvezető: Jakab József
3.) TANTOO Kft.
2162 Őrbottyán, Harang utca 106.
adószám: 14614352-2-13
cégvezető: Posta Zoltán
4.) Szekeres Rezső ev.
2683 Acsa, Kossuth út 33.
adószám: 58523067-2-33
cégvezető: Szekeres Rezső
5.) MCN IMMO Consulting Kft.
1239 Budapest, Grassalkovich utca 294.
adószám: 14444829-2-43
ügyvezető: Benedek Emil
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét
Sveiczer
Sándort
a
közbeszerzési
eljárás
megindításához
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szükséges intézkedések és egyéb szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Morvai Anett ügyintéző
Bejelentés
Ivanics Róbert képviselő
Több állampolgár jelezte részére, hogy a városban megtelepedett bolgár személy zaklatja a
parkban lévőket, megkérdezte, milyen lehetőség van arra, hogy távolabb kerüljön
városunktól. További kérdése, hogy a Hevesi Fúvós zenekar az önkormányzat részéről fog
támogatásban részesülni. Továbbá megkérdezte, hogy a sportcsarnok nyitvatartási idejében
történt-e előre lépés.
dr. Nagy Péter jegyző
A bolgár állampolgár kapcsán elmondta, november végén Átányról jött Hevesre. A
rendőrséggel történt egyeztetés után a gyöngyösi menekült szállóba elvitelre került, de onnét
visszajött. Hozzátette, hogy vannak Bulgáriában hozzátartozói, de nem akar visszamenni oda,
támogatja ezt a fajta életmódot. Azonban Európai Unión beül a szabad mozgás biztosított,
nem küldhető vissza. A hazai jogszabály lehetővé teszi a szabálysértés lehetőségét a
hajléktalan mivolt miatt, de nem tartja jó megoldásnak, hiszen bírságot követően
börtönbüntetésre kerülne sor.
Kovács István képviselő
Véleménye szerint, ha a többségi társadalmat zavarja, így a jogszabályokat be kellene tartatni
vele is.
Ecsegi Gábor irodavezető
A 2019. évi költségvetésben általános működési soron 300 ezer forint támogatás lett biztosítva
a Fúvós zenekar részére.
Sveiczer Sándor Polgármester
A költségvetési támogatáson kívül a zeneiskolától átvállalásra került egy 70 ezer forint terem
bérletdíj, melyet a KLIK számláz. Továbbá az Új évi koncert számla ellenében kifizetésre
került. A költségvetési támogatása kapcsán az volt a kérése, hogy a március 15-, az augusztus
20-i és az október 23-i ünnepi megemlékezéseken színesítse a rendezvényt a zenekar. A
sportcsarnok nyitva tartása esetén elmondta, hogy a HEVA ügyvezetőjével tárgyalt, a büfé és
a bowling zárás együtt van, hiszen a kezelőrendszer a büfében található. A squash esetében
arra tett javaslatot, hogy hétköznap délelőtti használat ingyenesen legyen biztosítva.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a támogatás kifizetése hogyan kerül ütemezésre.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Az adóbevételek megérkezését követően, így március és szeptember 15-e után. A
sportegyesületek támogatása is hasonlóan történik.
Ivanics Róbert képviselő
Véleménye szerint értékesíteni kellene az időt, hiszen a nyitvatartási idő szorozva adott
terembérleti díjával is bevétel lehetne, amennyiben nincs kihasználva ez veszteséget termel.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hétköznap délelőtt 8-13 óra között, alig van kihasználva az épület, délelőtti órákban általános
iskolák is használják. A börtön projekt kapcsán elmondta, hogy a BVOP-vel a telek átadás
szerződés aláírásra került. Átírás a földhivatalnál folyamatban van, tehát az 5,5 hektár
tulajdonjoga átkerült az államhoz.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 18:40-kor bezárta.

