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PH/5630/2019
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 5-én (pénteken)
8:04 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás, Szabó János Györgyné, Varga István képviselők
Sveiczer Sándor polgármester
Makó Nándor alpolgármester
Kovács István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Lányi József Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Tóth Miklós Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
Morvai Anett ügyintéző
Birnbaum István, Szedlák Szabolcs képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 9 fő. Az ülés határozatképes.
Kiosztásra, illetve a megküldésre került a „Sürgősségi indítvány „Zártkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kivitelező
kiválasztása tárgyában” , a „Sürgősségi indítvány a Vicán-tó és környezetének – szabadidős
és ökoturisztikai fejlesztések megvalósulásának céljából - kiemelt fejlesztési területté történő
nyilvánításáról, és az ezzel összefüggő településrendezési eszközök módosításáról
tárgyában”, továbbá a „Sürgősségi indítvány autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában”, valamint a „Sürgősségi indítvány
az EFOP-3.9.2-16-2017-00024 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi
járásban” tárgyú pályázat K_2.6_a "Informatikai és ECDL képzés (gyermekeknek és
tanulóknak)" elnevezésű tevékenység megvalósításának tárgyában” és a „Sürgősségi
indítvány "Leromlott területek rehabilitációja Heves városban" című, TOP-4.3.1-15-HE12016-00004 azonosítószámú projekt egyes kivitelezési munkáira - Térfigyelő rendszer
kiépítése elnevezésű projektelem megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztása
tárgyában”a „Sürgősségi Indítvány HKK Városi Könyvtár tagintézmény 2018. évi szakmai
beszámolója és 2019. évi munkaterve tárgyában” valamint a „Sürgősségi indítvány
„Leromlott területek rehabilitációja Heves városban” című, TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges, “Szociális bérlakások felújítása”
projektelem beruházás elvégzése és a kivitelező kiválasztása tárgyában” előterjesztések
amelyek felvételét a napirendi pontok közé és nyílt ülésen történő tárgyalását indítványozza.
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NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány a temetők és temetkezés rendjéről szóló 11/2015. (IV.
30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.-nek az ÉMÁSZ
Hálózati Kft-vel kötendő HLM-11061/2018 és HLM11060/2018 számú, a Heves belterület 043/20. és 043/21. hrsz.
alatti ingatlanokon villamos energia ellátására vonatkozó
szerződések jóváhagyása tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Heves városi strandfürdő és környezetének fejlesztése
tárgyú tervezési feladatok ellátása tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a Heves Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a
DEHU Dél-Hevesi Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft.,
mint bérlő között létrejött bérleti szerződés megerősítése és
annak módosítása tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány „Zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztása tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a Vicán-tó és környezetének – szabadidős
és ökoturisztikai fejlesztések megvalósulásának céljából kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításáról, és az ezzel
összefüggő
településrendezési
eszközök
módosításáról
tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány autóbusszal végzett menetrend szerinti
helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány az EFOP-3.9.2-16-2017-00024 kódszámú,
„Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú
pályázat K_2.6_a "Informatikai és ECDL képzés
(gyermekeknek és tanulóknak)" elnevezésű tevékenység
megvalósításának tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány "Leromlott területek rehabilitációja Heves
városban"
című,
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004
azonosítószámú projekt egyes kivitelezési munkáira - Térfigyelő
rendszer kiépítése elnevezésű projektelem megvalósításához
szükséges kivitelező kiválasztása tárgyában
HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi Indítvány HKK Városi Könyvtár tagintézmény
2018. évi szakmai beszámolója és 2019. évi munkaterve
tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
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Sürgősségi indítvány „Leromlott területek rehabilitációja
Heves városban” című, TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges,
“Szociális bérlakások felújítása” projektelem beruházás
elvégzése és a kivitelező kiválasztása tárgyában
HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Napirend előtt
Kovács István képviselő
Megkérdezte, hogy a 11. napirendi pontnál mi indokolja a névszerinti szavazást.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy több felelős akkreditált közbeszerzési szakértővel dolgozik az önkormányzat.
Mindegyik közbeszerző egy kicsit másképp értelmezi együtt a Kbt. és az Mötv rendelkezéseit,
ekként másként kérik meghozni a testületi döntést. A 11. napirendi pont szakértőjének
álláspontja, hogy az előterjesztéshez névszerinti szavazás szükséges, továbbá kifejezett kérése
is a névszerinti szavazás.
Kis Tamás képviselő
Nehezményezi, hogy rendkívüli testületi ülésen 11 napirendi pontot tárgyal a testület,
véleménye szerint a rendkívüli üléseknek nem az a lényege, ha márciusban lett volna
munkaterv szerinti ülés, akkor nem kellene rendkívüli ülés alkalmával ilyen sok előterjesztést
tárgyalni. Véleménye szerint a napirendek között olyan előterjesztést is található, ahol
bizottsági jóváhagyásra lenne szükség, de tárgyalására nem került sor. Továbbá kifogásolja
azt is, hogy az ülés időpontja délelőtt van, mivel munkahelyi elfoglaltság okán az ülésről el
kell majd mennie. Hangsúlyozta, hogy több napirend is előterjesztésre került, amely nem
indokolja a rendkívüli ülésen történő tárgyalást.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy vannak olyan napirendek, melyek a napokban kerültek összeállításra és
határidős döntés szükséges, így például az ÉMÁSZ szerződések esetében, hiszen jogvesztőek a
szabott határidők. A HKK szakmai beszámolója is döntés köteles, mivel márciusban nem volt
testületi ülés. Kiemelte, hogy azon előterjesztéseknél, ahol bizottsági döntésre lenne szükség,
megszavaztatja, hogy bizottsági döntés nélkül is tárgyalható-e az adott napirendi pont.
Makó Nándor Alpolgármester
Egyetért Kis Tamás képviselő társával, továbbá jelezte, hogy a levelező rendszerének hibája
okán nem kapta meg a küldött előterjesztéseket, valószínűsíti emiatt nem kapott választ a
kérdéseire. Az elmondottak miatt nem tudott felkészülni, így tartózkodni fog a legtöbb
indítvány kapcsán.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pontok tárgyalását.
Sveiczer Sándor Polgármester
Mint ahogy szó volt róla az ülésen több olyan napirendi pont is megtárgyalásra kerül,
melyekhez bizottsági döntés szükséges ezért kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak arról, hogy az indítványokról Bizottság hozzájárulása hiányában is dönt a
testület.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 3 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
53/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy az ülés keretében minden olyan
előterjesztést melyhez Bizottsági hozzájárulás
szükséges lenne, annak hiányban tárgyalja a
testület és abban döntést hozzon.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány a temetők és temetkezés rendjéről szóló 11/2015. (IV.
30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a temető rendelet módosítása vált szükségessé, egyeztetett a HEVA Kft.
ügyvezetőjével is a témában, illetőleg a temetési vállalkozót is bevonták ebbe a kérdésbe.
Ennek kapcsán kiderült, hogy 2018. december 31-ig ameddig a Katolikus Plébánia
működtette a temetőt is 60 ezer forint/10 év volt a kétszemélyes urnafal díja, ezért a katolikus
egyház áraihoz lett igazítva jelenleg a rendelet.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy miért van 100 százalékos emelés, mi indokolja az alsó és felső temető
közötti ár különbséget.
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dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy az urnafalas temetkezés összege változott, alsó temetőben pedig nincs
urnafal, így ott nem kell, hogy tartalmazza ezt a rendelet. A felsőtemetőnél viszont a
református egyház is 60 ezer forintért szolgáltatja az urnafalat, valamint korábban a
katolikus egyháznál is ilyen értéken volt megállapítva a díj. Kiemelte, hogy az árcsökkenés a
HEVA Kft. pozícióit rontotta volna, továbbá a piactorzítás elkerülése miatt is fontos a díjak
megemelése.
Ivanics Róbert képviselő
Mi indokolja a két temető közötti ár különbséget sírhelyek esetében?
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy az alsótemető a köztemetésre van kijelölve, általánosságban – de nyilván nem
mindenkire kiterjesztve ezt az általánosítást - a szociálisan rászorultak temetkeztetése történik
ott. Hozzátette, hogy a gyöngyösi úti temető a legfrekventáltabb részén fekszik a városnak.
Kis Tamás képviselő
A polgármester úr elmondta, hogy az urnafalas temetkeztetés 2018. év végiig a katolikus
egyháznál is 60 ezer forint volt, az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a református egyház
áraihoz alkalmazkodik az önkormányzat. Tehát ellentmondást vél fel az elmondottak és az
előterjesztés között. Megkérdezte, hogy nem lett volna arra lehetőség, hogy a református
egyház csökkentse a díjait, a rendeletben kialakított árra. Az előterjesztés tartalmazza, hogy
az alsótemetőben eltekintenek a 10.000.- forintos konténer használati díjától. A sírhely
esetében is eltekintésre kerül, vagy marad a 10.000.- forint?
Sveiczer Sándor Polgármester
Az előterjesztésből felolvasta „Figyelemmel arra, hogy az Alsó temetőben nincs urnafal így
szükséges törölni az urnafalas temetés esetén a konténeres hulladékszállítás egyszeri díját 10.000 Ft – az Alsó temető vonatkozásában.” Hozzátette, hogy az alsó temetőben nincs
urnafal, így indokolatlan, hogy a rendelet tartalmazza azt. A sírhelyes temetés esetén a
konténer használati díj összeg nem kerül törlésre. Kiemelte, hogy a temető üzemeltetésért két
évig normatív nem érkezik, így minden bevételre szüksége van az Heva Kft-nek, továbbá nem
látja célszerűnek, hogy a tavalyi árak alatt szolgáltasson az önkormányzat. Véleménye szerint
a református egyház nem csökkentette volna a díjakat.
Kovács István képviselő
Nem látja a rendelet módosításának célszerűségét, hiszen tervek között szerepel az alsó
temetőben is urnafal telepítése, és a felső temetőben további urnafalak kialakítása.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy ebben az évben nem kerül sora az alsótemetőben urnafal kialakítására, a
2019-es évet nem érinti, hiszen a költségvetésben sem szerepel.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen 1 nem és 2 tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotta:
4/2019. (IV.08.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a temetők és temetkezés rendjéről
szóló 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában készült indítványt és a
következő rendeletet alkotta.
4/2019. (IV.08.) önkormányzati
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

rendelet

a

2. napirendi pont tárgya: Indítvány a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.-nek az ÉMÁSZ
Hálózati Kft-vel kötendő HLM-11061/2018 és HLM-11060/2018 számú, a Heves belterület
043/20. és 043/21. hrsz. alatti ingatlanokon villamos energia ellátására vonatkozó
szerződések jóváhagyása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. pályázati forrásban megigényelte, az
iparterület elektromos árammal való ellátását. A vagyonrendelt alapján 5 millió forint
összegű kötelezettség vállaláshoz az önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezetőinek testületi
jóváhagyása szükséges. Hozzátette, hogy a tervezés és a kivitelezés összege áfával együtt
13.094.574,- Ft és 17.935.834,- Ft, összesen 31.030.408,- Ft, ezen összeg, melyet az
Iparfejlesztési Nonprofit Kft-nek szerződés aláírását követően ki kell fizetni. Kiemelte, hogy az
összeg pályázati forrásból rendelkezésre áll a számlán.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

105
54/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit
Kft.-nek az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel kötendő
HLM-11061/2018 és HLM-11060/2018 számú, a
Heves belterület 043/20. és 043/21. hrsz. alatti
ingatlanokon villamos energia ellátására
vonatkozó szerződések jóváhagyása tárgyában
készült indítványt és akként határoz, miszerint a
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.-nek az
ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel kötendő HLM11061/2018 és HLM-11060/2018 számú, a
Heves belterület 043/20. és 043/21. hrsz. alatti
ingatlanokon villamos energia ellátására
vonatkozó szerződéseket jóváhagyja, egyben
felhatalmazza a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét a szerződések aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mező László ügyvezető
Kis Tamás és Varga István képviselők 8:26 perckor távoztak az ülésről a jelenlévő
képviselők száma 7 főre csökkent, az ülés továbbra is határozatképes.
3. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves városi strandfürdő és környezetének fejlesztése
tárgyú tervezési feladatok ellátása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy pályázat keretén belül a tervezői feladatok ellátása és a szolgáltatás
ajánlatainak beszerzése megtörtént, melyre az előterjesztésben szereplő négy cég pályázott. A
kapott ajánlatok közül az Incorso Építész és Építő Műhely Szolgáltató Kft. ajánlata a
legkedvezőbb.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

106
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
55/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Heves városi strandfürdő és
környezetének fejlesztése tervezői feladatok
ellátása tárgyában készült indítványt, a kapott
ajánlatok közül az Incorso Építész és Építő
Műhely Szolgáltató Kft. (1033 Budapest,
Meggyfa u.27.) 13 970 000 Ft összegű ajánlatát
elfogadja, egyben felhatalmazza Heves Város
polgármesterét Sveiczer Sándort a Heves városi
strandfürdő és környezetének fejlesztése tárgyú
tervezői feladatok ellátása érdekében tervezési
szerződés előkészítésére, és aláírására. A
kötelezettségvállalás fedezete Heves Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetésén belül a
strand
fejlesztésére
elkülönített
soron
rendelkezésre áll.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester

4. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a
DEHU Dél-Hevesi Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft., mint bérlő között létrejött
bérleti szerződés megerősítése és annak módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy az önkormányzat 2019. január 2-án bérleti szerződést kötött a DEHU DélHevesi Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft-vel, hogy a hulladékszállítási feladatok
ellátását elősegítése, a bérleti díjat havi 300.000,- Ft + áfa összegben állapították meg.
Azonban 2019. január 2. napján az önkormányzat a társaság rendelkezésére bocsájtotta az
egyik használaton kívüli MOL üzemanyag kártyáját. A társaság 4.538.542,- forintot használt
fel, melyet bérleti díj gyanánt kérne vissza az önkormányzat úgy, hogy 2019. december 31-ig a
jelenlegi bérleti díj megemelésre kerül, a teljesítés után, azaz 2020. január 1-től a havi díj
újra 300.000.- forint + áfa lenne.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
56/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Heves Város Önkormányzata, mint
bérbeadó és a DEHU Dél-Hevesi Kistérségi
Hulladékszállító Nonprofit Kft., mint bérlő
között létrejött bérleti szerződés megerősítése és
annak módosítása tárgyában készült indítványt
és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
megerősíti
Heves
Város
Önkormányzata, mint bérbeadó és a DEHU
Dél-Hevesi
Kistérségi
Hulladékszállító
Nonprofit Kft., mint bérlő között a 3360
Heves, Károlyi Mihály út 15. szám alatt
található ingatlan bérlése tárgyában 2019.
január 2. napján kelt bérleti szerződést.
2. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
jóváhagyja
Heves
Város
Önkormányzata, mint bérbeadó és a DEHU
Dél-Hevesi
Kistérségi
Hulladékszállító
Nonprofit Kft., mint bérlő között a határozat
mellékletét
képező
bérleti
szerződés
módosítás tervezetét.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a bérleti
szerződés 1. számú módosításának aláírására
és az egyéb szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
4. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a Heves
Város Önkormányzata, mint a Dél-hevesi
Kistérségi Társulás tagját megillető szavazati
jog gyakorlását a jelen határozat szerint.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
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5. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány „Zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztása
tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy Heves Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Földművelésügyi
Minisztérium 2017. évi „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatán
Heves-Alatka városrészen. A pályázatban vállaltak megvalósítására a szerződést a HEVA Kftvel, az önkormányzat saját cégével javasolja megkötni.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István képviselő
Hozzátette, hogy ebben az évben is kiírásra került a zártkerti besorolású pályázat, kéri, hogy
az illetékes iroda nézzen utána és ismételten pályázzon az önkormányzat.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
57/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a Zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági
hasznosítását
segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására”
elnevezésű
pályázat
megvalósításához
szükséges
kivitelező
kiválasztása tárgyú indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági
hasznosítását
segítő,
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infrastrukturális
hátterét
biztosító
fejlesztések
támogatására”
elnevezésű
pályázat
megvalósításához
szükséges
vállalkozási szerződést a HEVA Hevesi
Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társasággal (3360 Heves,
Szerelem Alfréd út 13. szám alatti székhelyű
társaság) köti meg. A kötelezettségvállalás
fedezete Heves Város Önkormányzat 2019.
évi költségvetésén belül elkülönített soron
rendelkezésre áll.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
polgármesterét és a HEVA Hevesi
Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjét Mező
Lászlót a tervezési szerződés előkészítésére,
és aláírására.
Határidő : értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
6. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Vicán-tó és környezetének – szabadidős és
ökoturisztikai fejlesztések megvalósulásának céljából - kiemelt fejlesztési területté történő
nyilvánításáról, és az ezzel összefüggő településrendezési eszközök módosításáról tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy korábban tárgyalta a testület a Vicán-tó környékének fejlesztését, jelenleg
két pályázat folyik, az egyik ökoturisztikai, a másik pedig a tó és környezetének fejlesztése.
Elmondta, hogy a tervezés elkezdődött a tervező kiválasztásra került, azonban a terület
mocsárként van nyilvántartva, tehát nem fejleszthető, ezért szükséges annak módosítása, hogy
engedélyes tervet kaphasson az önkormányzat.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
58/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Vicán-tó és környezetének –
szabadidős
és
ökoturisztikai
fejlesztések
megvalósulásának céljából - kiemelt fejlesztési
területté történő nyilvánításáról, és az ezzel
összefüggő
településrendezési
eszközök
módosításáról szóló indítványt és az alábbi
határozatot hozza:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Vicán-tó és környezetét érintő
szabadidős és öko-turisztikai fejlesztésekkel
kapcsolatos beruházás megvalósításához
szükséges településszerkezeti terv és helyi
építési szabályzat módosítását támogatja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Vicán-tó és környezetét érintő
szabadidős és öko-turisztikai fejlesztésekkel
kapcsolatos beruházások megvalósulása
érdekében Heves közigazgatási területén
elhelyezkedő,
az
ingatlan-nyilvántartás
szerinti
alábbi
helyrajzi
számokon
nyilvántartott földrészleteket, illetve az ezen
földrészletekből telekalakítási eljárások
jogerős befejezését követően kialakított
földrészleteket kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja:
Sszám Ingatlan fekvése
Helyrajzi száma
1.
Heves, belterület
1190
3. H
2.
Heves, belterület
1193
e
3.
Heves, belterület
1192
v
4.
Heves, külterület
01009/2
e
5.
Heves, belterület
1340/2
s
Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a jelen
határozat
végrehajtásához
szükséges
intézkedések és nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Bagdi
Szabolcs
településfejlesztési
ügyintéző
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7. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta ahhoz, hogy Heves Város közigazgatási határain belül a helyi autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás továbbra is végezhető legyen szükséges a
pályázat kiírása.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
59/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az autóbusszal végzett menetrend
szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának
kiválasztása tárgyában beterjesztett sürgősségi
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi menetrend szerinti
személyszállítási
szolgáltatás
szolgáltatójának kiválasztására – törvényben
szabályozott pályázat keretében, a mellékelt
pályázati kiírás, valamint menetrend tervezet
alapján – pályázatot hirdet.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort, hogy a
jelen határozat melléklete szerinti felhívást
megjelentesse a pályáztatást a pályázati
dokumentáció szerint lebonyolítsa.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Kajtár József műszaki ügyintéző
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány az EFOP-3.9.2-16-2017-00024 kódszámú,
„Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú pályázat K_2.6_a "Informatikai
és ECDL képzés (gyermekeknek és tanulóknak)" elnevezésű tevékenység megvalósításának
tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a pályáztatás megtörtént és az ajánlatok beérkeztek. A legkedvezőbb ajánlatot
a Sprinter Kft. adta. Hangsúlyozta, hogy a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
60/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az EFOP-3.9.2.-16-2017-00024
kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a
Hevesi járásban” tárgyú pályázat "Informatikai
és
ECDL
képzés
(gyermekeknek
és
tanulóknak)" tárgyában című előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kapott árajánlatok közül a
Sprinter Stúdió Kft. 17 220 000,- Ft összegű
- mely összeg az Áfát is tartalmazza ajánlatát mint a kapott ajánlatok közül a
legkedvezőbbet elfogadja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét arra, hogy a
Sprinter Stúdió Kft.-vel az EFOP-3.9.2-162017-00024 kódszámú, „Humán kapacitások
fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú
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"Informatikai
és
ECDL
képzés
(gyermekeknek és tanulóknak)" elnevezésű
tevékenység megvalósítására szerződést
kössön A szerződés szerinti vállalási ár
fedezete a pályázaton belül, ekként Heves
Város
Önkormányzat
2019.
évi
költségvetésén belül biztosított.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
szerződéskötés
előkészítéséért
Őzse-Czeglédy Adrienn
9. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány "Leromlott területek rehabilitációja Heves
városban" című, TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004 azonosítószámú projekt egyes kivitelezési
munkáira - Térfigyelő rendszer kiépítése elnevezésű projektelem megvalósításához
szükséges kivitelező kiválasztása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a projekt egyik eleme a közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő
rendszer fejlesztése, és telepítése, ennek során 5 db térfigyelő kamera elhelyezésére kerül sor.
A pályázatban vállaltak megvalósítására a HEVA Kft-vel javasolja a szerződést megkötni.
Hangsúlyozta, hogy a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
61/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület
megvitatta a Leromlott területek rehabilitációja
Heves városban" című, TOP-4.3.1-15-HE12016-00004 azonosítószámú projekt egyes
kivitelezési munkáira - Térfigyelő rendszer
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kiépítése
elnevezésű
projektelem
megvalósításához
szükséges
kivitelező
kiválasztása tárgyú sürgősségi indítványt és a
következő határozatot hozta:
1) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként határoz, hogy a HEVA
Hevesi
Önkormányzati
Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság (3360 Heves,
Szerelem Alfréd út 13.) a Leromlott területek
rehabilitációja Heves városban" című, TOP4.3.1-15-HE1-2016-00004 azonosítószámú
projekt egyes kivitelezési munkáira Térfigyelő rendszer kiépítése elnevezésű
projektelem megvalósításához szükséges
kivitelező kiválasztása tárgyú vállalkozási
szerződést köt. A szerződés szerinti
vállalkozási díj, azaz 3 173 367,- Ft, Heves
Város
Önkormányzat
2019.
évi
költségvetésén belül a felhalmozási célú
„TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004 kódszámú
Leromlott területek rehabilitációja Heves
városban „tárgyú fejlesztési beruházás
megvalósítására
elkülönített
kiadási
költségvetési soron belül biztosított.
2) Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort és a HEVA
Hevesi
Önkormányzati
Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét
Mező Lászlót a vállalkozási szerződés
előkészítésére, és aláírására.
Határidő : értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester és Mező
László ügyvezető
10. napirendi pont tárgya: Sürgősségi Indítvány HKK Városi Könyvtár tagintézmény 2018.
évi szakmai beszámolója és 2019. évi munkaterve tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a települési könyvtár éves szakmai munkatervét és éves szakmai
beszámolóját, a fenntartónak el kell fogadni, melynek határideje március 31. napja lett volna.
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Azonban márciusi soros testületi ülés hiányában a rendkívüli ülés keretében javasolja dönteni
az előterjesztésről.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az I. számú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
62/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta HKK Könyvtár tagintézmény 2018.
évi szakmai beszámolója és 2019. évi
munkaterve szóló sürgősségi indítványt és a
Hevesi Kulturális Központ Városi Könyvtár
tagintézmény 2018. évi szakmai beszámolóját és
a melléklet szerint elfogadja.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. számú határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
63/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta HKK Könyvtár tagintézmény 2018.
évi szakmai beszámolója és 2019. évi
munkaterve szóló sürgősségi indítványt és a
Hevesi Kulturális Központ Városi Könyvtár
tagintézmény 2019. évi munkatervét a melléklet
szerint elfogadja.
Felelős:
Balog
Margó
intézményvezető
Határidő:
értelem szerint

megbízott
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11. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány „Leromlott területek rehabilitációja Heves
városban” című, TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004 azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges, “Szociális bérlakások felújítása” projektelem beruházás elvégzése és a kivitelező
kiválasztása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy hét szociális lakás kerül felújításra a pályázat keretében, hat a Kodály
Zoltán úton, egy pedig a Károlyi Mihály után az úgynevezett cédulaház, amely a
hulladékszállító cég székhelye mellett található. Pályázati forrásból kerül kivitelezésre,
második körös pályázat, hiszen az első eredménytelen volt.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, mi az oka, hogy az önkormányzat nem a saját cégével végezteti a felújítást,
talán jogi akadálya volt.
Sveiczer Sándor Polgármester
Válaszként elmondta, hogy a HEVA Kft. nem szívesen vállalta volna a lakások felújítását,
teljes anyagi felelősséget nem tudott volna vállalni.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Kiemelte, hogy
ezen napirendi pontnál névszerinti szavazásra kerül sor, amely a közbeszerzési dokumentáció
része lesz.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
64/2019. (IV.05.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Leromlott
területek
rehabilitációja Heves városban” című, TOP4.3.1-15-HE1-2016-00004 azonosító számú
projekt megvalósításához szükséges, “Szociális
bérlakások felújítása” projektelem beruházás
elvégzése és a kivitelező kiválasztása tárgyában
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készült sürgősségi indítványt és az alábbi
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Bizottság javaslata
alapján megállapítja, hogy a „Leromlott
területek rehabilitációja Heves városban”
című,
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004
azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges, “Szociális bérlakások felújítása”
projektelem beruházás elvégzése tárgyában a
kivitelező
kiválasztásáról
tárgyú
közbeszerzési eljárásban az EURO KARTEL
3000 Kft. (3372 Kömlő, Ady E. út 68.).
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Bizottság javaslata
alapján megállapítja, hogy a „Leromlott
területek rehabilitációja Heves városban”
című,
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004
azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges, “Szociális bérlakások felújítása”
projektelem megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásában meghatározott
bírálati szempontra figyelemmel az EURO
KARTEL 3000 Kft. (3372 Kömlő, Ady E. út
68.) által adott nettó 81 902 572 ,- Ft, azaz
Nyolvanegymillió-kilencszázkétezerötszázhetvenkettő forint a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó érvényes ajánlat.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy a „Leromlott
területek rehabilitációja Heves városban”
című,
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004
azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges, “Szociális bérlakások felújítása”
projektelem megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményes, egyben a közbeszerzési
eljárás során tett ajánlata alapján az EURO
KARTEL 3000 Kft. (3372 Kömlő, Ady E. út
68) nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki.
4. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort arra, hogy
a nyertes ajánlattevővel a szerződést
megkösse. A szerződés szerinti vállalkozói
díj, azaz nettó 81 902 572,- Ft, azaz
Nyolvanegymillió-kilencszázkétezer-
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ötszázhetvenkettő forint Heves Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetésén
belül, a „Leromlott területek rehabilitációja
Heves városban” című, TOP-4.3.1-15-HE12016-00004 azonosító számú projekt
elkülönített soron rendelkezésre áll.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester

Bejelentés
Ivanics Róbert képviselő
Felvilágosítást kért a régi vásártéren kialakítandó beruházás tekintetében.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a terület a rendezési tervben napelem parkként szerepel, három
magasfeszültségű 20 kilométeres vezeték van a területen, hozzátette, hogy a 2,5 HA területből
6000 m2 kiesik a védőtávolság miatt. Hozzátette, hogy amikor a rendezési terv módosításra
került, szó volt arról, hogy az önkormányzatok részére is pályázati lehetőség lesz napelem
parkra, azonban ez az elképzelés végül nem valósult meg. Az önkormányzat 4.600.000,forintért 2018-ban Bács Energy Power Kft.nek eladta a területet. Egyeztetett a cég
ügyvezetőkével, aki elmondta, hogy május végén, június elején elkezdődhet a napelempark
építése, kialakítása. Hozzátette, hogy amennyiben két évben belül nem kerül sor a területen
kivitelezésre az önkormányzat ugyan olyan áron visszavásárolhatja azt, ami nyilván nem
érdeke a vállalkozónak, ezért vélelmezi, hogy igyekezni fog minél hamarabb megvalósítani a
terveit.
Kovács István képviselő
Véleménye szerint azokon a területeken, ahol a korábbi években is probléma volt a kialakult
gaz miatt, így például a kékház mellett területen is, ne várja meg az önkormányzat a teljes
elgazosodást, hanem már korábban kerüljön felszólításra a tulajdonos. Elmondta, hogy az
önkormányzatnak is van több olyan területe, amelyen majd kialakulhat a gaz, valószínűsíti,
hogy mindegyik gaztalanítását nem tudja majd elvégezni, hiszen a közfoglalkoztatottak száma
is lecsökkent. Javasolja egy külsős cég bevonását a probléma orvoslására. Már több
alkalommal is jelezte, hogy a szelektív hulladékgyűjtők körül sok olyan szemét van ami nem
oda való, így autó hulladékok, építési törmelékek, továbbá nem a gyűjtőkben, hanem mellett
kerülnek lerakásra. Véleménye szerint meg kellene szüntetni a hulladékgyűjtő szigeteket.
dr. Nagy Péter jegyző
A kékház esetében hozzátette, hogy korábbi években bírságolásra is sor került, akkor a terület
debreceni tulajdonosa lejött Hevesre és egyeztettek a tekintetben, hogy amikor a terület
karbantartása indokolt, fénykép készül és MMS-ben továbbítva lesz részére, ez követően a
területet rendbe tételére sor kerül. A múlt héten már lefényképezte a területet és elküldte a
képet az illetékesnek, egyben kérte az intézkedést.
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Makó Nándor Alpolgármester
Csatlakozva Kovács István képviselő társához, megkérdezte, hogy előfordult már olyan eset,
hogy parlagfű miatt önkormányzati ingatlanra bírságot kelljen fizetni.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy 2016-ban egy külterületi ingatlan közérdekű védekezése nem történt meg, így
a fölhivatal környezetvédelmi hatósága 50 ezer forint pénzbírságot szabott ki az
önkormányzattal szemben. Más esetre nem emlékezik, de szívesen utánanéz.
Tóth Miklós képviselő
Elmondta, hogy a közösségi médiában jelen van a Vásártér úti platánfák kivágásának
kérdése. Véleménye szerint olyan megoldásra lenne szükség, hogy a fák kivágására ne
kerüljön sor. Megkérdezte, hogy mennyire indokolt a fák kivágása.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy kétszer elutasításra került a kérelem, azonban a lakók egyik része aláírást
gyűjtött a fakivágások, vagy ritkítások érdekében, a másik része pedig a megtartásuk mellett.
Hozzátette, nincs jó megoldás, valószínűleg nem lesz favágás, elutasításra kerül a fakivágási
kérelem.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy tegnap előtt elektronikusan benyújtásra került a REKI pályázat 107 millió
forint összeggel. Így a 9,1 millió forint az SZTK másodikfokú perveszteségből adódó átutalás
is megtörténhetett. Kiemelte, hogy tájékoztatás kapott, miszerint egy „D” típusú sportpark
létesítését nyerte meg az önkormányzata, támogató okirat még nem érkezett. A kialakítása az
újtelepen megvásárolt ingatlanon lenne. Kerékpárút kapcsán elmondta a tegnapi napon
kapott információ szerint Heves-Boconád Tarnaméra és Heves belterületen is ráemelés
várható, hiszen 40-50 millió forint különbözet volt a tervezői költség és a tényleges összeg
között. Heves – Boconád – Tarnaméra tekintetében 300-400 millió forint különbözet volt a
beadott ajánlatok és a rendelkezésre álló összeg között. Hozzátette, hogy április végén, május
elején kezdődhet el az Alatkai elágazótól, Boconádig terjedő Gyöngyösi úti szakasz
aszfaltozása, melynek a vége a Boconád táblánál lesz. Elindulhat a Kisköre felé vezető út első
üteme is, azaz a Petőfi út és Dobó út tanpályáig lévő szakasz padkarendezése, marása és
újraaszfaltozása. Következő a Nagyfüged táblától az autópályáig vezető szakasz felújítása,
amelyre még az idén sor kerülhet. Boconád – Tarnaméra Nagyfüged szennyvíz beruházására
másfél év múlva van lehetőség. Kiemelte, hogy egyeztetett Szabó Zsolt képviselő úrral, a
csaknem 9 kilométeres szakasz tekintetében, hozzátette, hogy ezen rész a közlekedési parktól
Heves hevesvezekényi részétől a tarnai elágazásig terjed, a felújítására egyben kerül sor,
azonban erre konkrét időpont még nincs.
Ivanics Róbert képviselő
Nyár utcai játszótérről kérne felvilágosítást.
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dr. Nagy Péter jegyző
A jelenlegi testületi ülésen két napirendi is foglalkozott a leromlott városrészek fejlesztésével,
melyben szerepelt, hogy a Nyár úton egy játszótér és egy közösségi tér kialakítására kerül sor.
Hozzátette, hogy a pályázatban szereplő területet három helyrajzi számon volt, ezért a telek
összevonása már megtörtént. Véleménye szerint először az út felújítására kerül sor, majd ezt
követően kezdődhetne el a játszótér kialakítása, amely egyébként a pályázat legkisebb részét
alkotja.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 8:56-kor bezárta.

