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PH/7871/2019
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27-én (csütörtökön)
16:36 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. Kutas Réka aljegyzői feladatok ellátásával megbízott köztisztviselő
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
Király László Juventus Panoráma ügyvezető
Borbáth Sándor állampolgár
Birnbaum István, Szedlák Szabolcs képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 54. §-a értelmében
a Képviselő-testület közmeghallgatást tart. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén
jelenlévő képviselők száma 8 fő. Az ülés határozatképes, Tóth Miklós jelezte később érkezését.
Kiosztásra, illetve a megküldésre került egy tájékoztató az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről, egy jelentés a lejárt határidejű határozatokról továbbá sürgősségi indítványok.
Javasolta a „Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzata módosítása tárgyában”, a „Sürgősségi indítvány a Hevesi Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
16/2015. (06.01.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában” és a „Sürgősségi indítvány
„Heves közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás
nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, valamint a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozó kiválasztása tárgyában”, továbbá a „Sürgősségi indítvány az Erkel
Ferenc lakótelep belső útjainak felújítására megkötendő vállalkozási szerződés tárgyában
elfogadott 111/2019. (V.30.) önkormányzati határozat módosítására” előterjesztések
felvételét és nyílt ülésen történő tárgyalását.

1/

NAPIRENDI JAVASLAT

BETERJESZTŐ

Indítvány a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2016. (V. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester
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3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

Indítvány Heves Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosítására
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátás körzeteiről 8/2017. (IV. 01.)
önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány Heves, Zrínyi M. u. 2/A szám alatti, HontiOptika
szemüvegszaküzlet felújítása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a közelgő trianoni centenáriumi megemlékezés és a
hevesi végleges Országzászló megvalósítása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Heves, Alkotmány u. 59. szám alatti ingatlan
térítésmentes használatba adásához való hozzájárulás
megadására, egyben a Heves II. számú háziorvosi alapellátási
körzetére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a Heves Város Rendelőintézetéért Alapítvány
(székhelye: 3360 Heves, Fő út 13.) alapító okiratának
módosítása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a Heves Városi Mezei Őrszolgálat vezetői pozíciója
betöltésére kiírandó pályázat tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Ferenczi Krisztina Szilvia tulajdonát képező Heves,
külterület 01000 hrsz-ú, „kivett, saját használatú út”
megnevezésű külterületi ingatlanból kialakításra kerülő Heves,
külterület 01000/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása
tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Majtényi Laura zenetanárnak a 3360 Heves,
Kolozsvári 10. II/4 szám alatti ingatlanra vonatkozó szakember
lakás igénye tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány a Hevesi Labdarugó Sport Club támogatási kérelme
tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Beszámoló Heves város testvér-települési együttműködésének
tapasztalatairól
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről és működéséről
TUDOMÁSUL VÉTEL

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester
Ivanics Róbert
képviselő
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester

Kovács István
Elnök

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
Király László
ügyvezető
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15/

16/

17/

18/

Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 16/2015. (06.01.) önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány „Heves közigazgatási területén lévő
közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása”
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, valamint a projekt
megvalósításához szükséges vállalkozó kiválasztása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány az Erkel Ferenc lakótelep belső útjainak
felújítására megkötendő vállalkozási szerződés tárgyában
elfogadott 111/2019. (V.30.) önkormányzati határozat
módosítására
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Zárt ülés napirendje
1/

Indítvány az önkormányzat által alapított
odaítéléséről
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

kitüntetések

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pontok tárgyalását.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület a 99/2019. (V.30.), 100/2019. (V.30.), 101/2019. (V.30.), 102/2019.
(V.30.), 103/2019. (V.30.), 111/2019. (V.30.), 112/2019. (V.30.), 113/2019. (V.30.),
114/2019. (VI.13.), 115/2019. (VI.13.), 116/2019. (VI.13.), 118/2019. (VI.13.), 119/2019.
(VI.13.) lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Borbáth Sándor állampolgár
Elsőként megkérdezte, hogy a hulladék udvar mikortól fog működni? Számára érthetetlen,
hogy egy eljárás ilyen hosszú ideig tartson, hiszen lassan már féléve, hogy zárva van, és nem
lehet igénybe venni. Korábban már jelzéssel élt a Kolozsvári u. 10. lakóépületnél lévő
veszélyes helyzetű fa ügyében intézkedés eddig még nem történt, kéri ezen probléma
megoldását.

224
Sveiczer Sándor Polgármester
A hulladék udvar ügyében elmondta, hogy közszolgáltató váltásra került sor az újra
engedélyezési eljárások még nem zajlottak le, anélkül a kinyitás nem lehetséges. Fa esetében
elmondta, hogy a veszélyes helyzetű fák felmérése zajlik és már kivágás is történt.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy minden nap kérdezi a DEHU ügyvezetőjét, hogy megérkezett-e már a
módosított működési engedély, eddig sajnos még nem, de kiemelte, hogy azon a napon
megnyitásra kerül a hulladékudvar amikor az engedély megérkezik. A lakóépület előtti fa
kapcsán hozzátette, hogy megnézte Sallai Gáborral, ő az aki a veszélyes helyzetű fakivágással
foglalkozik, megállapítható volt, hogy a fa növéséből adódóan dőlt meg, továbbá, hogy ezen
része egészséges, a fa azon része levágásra került, amely az épületre ráért. Elmondta, hogy a
fa közelében található egy gázcsonk, véleménye szerint, ha kidőlne, erre a csonkra dőlne.
Borbáth Sándor állampolgár
A fa kivágására adott választ nem tudja elfogadni, hiszen a fa közel van a saját
lakóépületéhez, ha az kidőlne az a házát veszélyeztetni fogja és károkat okoz benne,
hangsúlyozta, hogy a fán vastag és száraz ágak vannak. Véleménye szerint, ha kidől az az ő
villamosvezetékét is veszélyeztetheti.
Makó Nándor Alpolgármester
Hozzátette, hogy a problémát okozó veszélyes fák felülvizsgálata folyamatban van, ezeket
összegyűjti és eljuttatja, egy olyan vállalkozó részére, aki meg tudja mondani, hogy a fa
egészséges vagy nem. A szakértői véleménye kerül elfogadásra.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy több bejelentés is érkezett veszélyes fák ügyében, melyek felülvizsgálatra
kerülnek.
Borbáth Sándor állampolgár
Megkérdezte, hogy mikorra várható a fa felülvizsgálata.
Sveiczer Sándor Polgármester
Válaszként elmondta, hogy 1-2 héten belül.
A közmeghallgatás 16 óra 49 perckor befejeződött. A Képviselő-testület nyílt ülése 16 óra 50
perckor folytatódott.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában
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Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy bizottsági ülések után egyeztetet a Rendőrkapitány úrral, aki tájékozatta,
hogy a szabálysértési törvény megváltoztatásával a közterületen történő alkoholfogyasztást,
rendeletben kell szabályozni, hogy a rendőrség fel tudjon lépni. Javasolja, hogy a rendelet 5.
§ (3) bekezdés kerüljön kiegészítésre egy f. ponttal, miszerint „aki közterületen – erre kijelölt
helyszínt kivéve - alkohol fogyaszt, szabálysértést követ 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.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert képviselő
Ha jól emlékszik a pénzügyi bizottságon az hangzott el, hogy a magasabb rendű jogszabály
megváltoztatásával a rendelet módosítására is szükség van, továbbá, hogy a rendőrség nem
tud eljárni, és a büntetés kiszabása jegyzői hatáskörbe tartozik.
dr. Nagy Péter jegyző
Valóban ez hangzott el részéről, azonban azóta konkrétabban tájékozódott és egyeztetett a
rendőrkapitány úrra is, hozzátette, hogy a szabálysértési törvény úgy szól, hogy szabálysértést
követ el az, aki közterületen alkoholt fogyaszt, amennyiben azt rendeletben szabályozza
megszegi. A rendeletben való szabályozás megteremti a szabálysértés tényállás lehetősége,
így szabálysértésként fog funkcionálni.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a rendőrségnek a rendeletet kell alkalmazni, a közterületen történő
alkohol fogyasztáskor.
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dr. Nagy Péter jegyző
Kiemelte, hogy szabálysértési törvényre fognak hivatkozni, de szükséges hozzá a helyi
rendelet is.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú - szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
7/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta közösségi együttélés alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 13/2016. (V. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról készült
indítványt és a következő rendeletet alkotta.
7/2019. (VI.28.) önkormányzati
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

rendelet

a

2. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi 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 2 igen, 2 tartózkodás mellett nem döntött az
előterjesztésről.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 2 tartózkodás mellett a következő
rendeletet alkotta:
8/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról készült
indítványt és a következő rendeletet alkotta.
8/2019. (VI.28.) önkormányzati
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

rendelet

a

3. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátás körzeteiről 8/2017. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének
módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 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.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú - szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
9/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 8/2017. (IV. 01.) önkormányzati
rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről
szóló rendelet módosításáról készült indítványt
és a következő rendeletet alkotta.
9/2019. (VI.28.) önkormányzati
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

rendelet

a

Sveiczer Sándor Polgármester
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendek közül sorrendben 14. napirendet
tárgyalják.
Kérdezi, hogy a Képviselő-testületnek van-e kifogása a napirendi pontok tárgyalását illetően.
Nem érkezett kifogás a testület részéről, a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére
vonatkozóan.
4. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről és működéséről
Beterjesztő: Király László ügyvezető
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszönti Király László ügyvezető igazgató urat.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
A kérdése arra vonatkozna, hogy a minőség és ár viszonyát hogyan lehetne helyreállítani.
Más településeken a menza ára 800-900 forint körüli összeg, de a minőség kifogástalan.
Véleménye szerint a minőséget javítani kellene, akár a szülők kérdőívezésével, hogy a
változásra hogyan reagálnának, azaz, hogy a minőség javulással áremelésre kerülhet sor.
Úgy ítéli meg, hogy hosszú távon egy így nem lesz fenntartható.
Kovács István képviselő
Elmondta, hogy Ivanics Róbert képviselőtársával már történt ellenőrzés az étel minőségét és
mennyiségét illetően, amely során egy nagyon pici eltérés volt tapasztalható, kiemelte, hogy
az óvodai menzán is elfogadható az étel minősége. Véleménye szerint a gyerekek nem szeretik
a menzai ételt, hiszen hozzá vannak szokva az otthoni ízekhez. Kiemelte, hogy az étel nem
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ehetetlen, és nem rossz minőségű. Az áremelést nem támogatnák a családok, úgy ítéli meg,
hogy az katasztrofális lenne. Az a tapasztalata, hogy a gyerekek azt sem tudják, hogy mi az az
étel amit kapnak.
Kis Tamás képviselő
Pontosítani szeretne, nem azt mondta, hogy ehetetlen és rossz az étel, azt sem, hogy a díjat
800 forintra emeljék, csak azt hogy olyan megoldás szülessen, hogy az minőségi javulást érjen
el.
Makó Nándor Alpolgármester
Kérdése Király László irányában, hogy milyen összegből gazdálkodnak, és az áremelés mit
okozna, azaz a céget hogyan érintené. Hozzátette, hogy a gyermekei megeszik az ételt, ebben
egyetért Kovács István képviselő társával, hiszen az otthoni ízvilágot nehéz hozni a törvényi
keret miatt. Megkérdezte, hogy az áremelés maga után vonhatja a minőségi javulást.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy ez egy hipotetikus vita lehet, hiszen közbeszerzés volt folyamatban, amelyet a
17. napirendi pontban tárgyal a testület. Kiemelte, hogy a beszámolóban is olvasható, hogy
Heves Város Önkormányzatán kívül sok intézmény választotta a Juventus Panoráma Kft-t, így
sem az ár, sem a minőség nem lehet kifogásolható.
Király László Juventus Panoráma ügyvezető
Elmondta, hogy az otthoni főzéssel nem tudják fel venni a versenyt, hiszen törvényi előírás
alapján használhatnak sót és cukrot. A közétkeztetés folyamán nagyobb a szigorítás ezért
nehéz nagyon jó minőségű ételt prezentálni. Hozzátette, hogy egy napi só tartalmat olyan
mértékben csökkentettek le, hogy egy kifliben lévő só az egésznapi só tartalmat jelenti.
Kiemelte, hogy mindent megtesznek azért, hogy a gyermekek részére olyan ételt biztosítsanak,
amely mind minőségben, mind pedig árban megfelelő lehet.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy tudomásul tudja-e venni a gyermekétkeztetés
helyzetéről és működéséről szóló tájékoztatót.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a gyermekétkeztetés
helyzetéről és működéséről szóló tájékoztatást.
Tóth Miklós képviselő 17 óra 10 perckor megérkezett a Képviselő-testület létszáma 9 főre
emelkedett.
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5. napirendi pont tárgya: Indítvány autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 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 Jogi és Ügyrendi 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 – 9 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
121/2019. (VI.27.) 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
folytonosságának biztosítására – törvényben
biztosított lehetősége alapján – a Kunszenti
Kft. 5440 Kunszentmárton, Petőfi S. u. 12.
szám alatti székhelyű társasággal, 2019.
július 1.-től, a pályázati eljárás lezárásáig, de
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legfeljebb
2021.
június
30
ig
közszolgáltatási szerződést köt.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés terhére a
közszolgáltatónak a szolgáltatás biztosítása
fejében számla ellenében 150 000 Ft/hó díjat
biztosít.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Kajtár József műszaki ügyintéző
Határidő: azonnal
6. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves, Zrínyi M. u. 2/A szám alatti, HontiOptika
szemüvegszaküzlet felújítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi 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 Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 4 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.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen – egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
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122/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Heves, Zrínyi M. u. 2/A szám alatti,
HontiOptika
szemüvegszaküzlet
felújítása
tárgyában benyújtott előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete utólagosan hozzájárul, hogy a bérlő
saját költségére valósítsa meg a szemüveg
szaküzlet elektromos felújítását azaz Ledes
világítás kiépítését.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a
beruházás értékét, azaz 234 781 Ft-ot a
bérleti díjba betudhassa.
Határidő: értelem szerint
Jelentéstétel: 2019. július 15.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Kajtár József ügyintéző
7. napirendi pont tárgya: Indítvány a közelgő trianoni centenáriumi megemlékezés és a
hevesi végleges Országzászló megvalósítása tárgyában
Beterjesztő: Ivanics Róbert képviselő
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Ivanics Róbert képviselő
Elmondta, hogy a Humán bizottság az eredeti határozati javaslatot támogatta, a többinél
módosítás történt, amely így szól „Heves Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Heves
Városi Tükör Egyesület intézésével a Brieger előtti körforgalomban az 1936-os Országzászló
mintájára a trianoni emlékmű megvalósításra kerüljön. A Heves Városi Tükör Egyesület és
Heves Város Önkormányzata egyeztet a később munkálatokról. A Képviselő-testület a
megvalósítás és az avató ünnepség lebonyolításának fedezetére a város költségvetésének
terhére, a 2019-2020 évekre összesen 5 millió forint biztonsági fedezetet nyújt”.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Véleménye szerint az előterjesztés nem tartalmazott határozati javaslatot, ezért megkérdezte,
hogy volt-e határozati javaslat az előterjesztésben. További kérdése, hogy az önkormányzat
gazdálkodásában létezik olyan kifejezés, hogy biztonsági tartalék fedezet.
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dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a javaslat lényege olvasata szerint, hogy valamilyen döntési helyzetet vázol
fel, erre igen, nem, vagy tartózkodás lehet képviselők részéről a válasz. Személy szerint úgy
értelmezte a képviselő úr indítványát, hogy egyrészt támogatást kér a képviselő-testülettől a
megvalósításra, másrészt pénzügyi támogatást kér, ahol is az összeget tartalékként kezeli,
melyet csak abban az esetben használnak fel, ha nem sikerül megfelelő szponzorokat
összegyűjteni. Támogató határozat esetén ez az összeg a jövő évi költségvetésben került
szerepeltetésre civil szervezeteknek juttatandó támogatások soron, a felhasználás módja
támogatási szerződésben meg lesz jelölve. Kiemelte, hogy újabb döntésre lesz szükség, ha
felhasználásra kerülne, hogy mire fordítja a támogatást és szerződéskötésre is sor kerül.
Kis Tamás képviselő
Nem talált határozati javaslatot, az előterjesztésben indítványi javaslatként szerepelt. Érti,
hogy elkülönítésre kerülne az összeg, de nincs engedély, sem előzetes felmérés, hogy adott
vállalkozások támogatnák-e, véleménye szerint az előterjesztés megelőzte a lényegét, amiről
szól.
Ivanics Róbert képviselő
Köszöni az észrevételt, a határozati javaslat helyett indítvány szerepel itt elírás történt.
Valamennyi bizottsági ülésen részt vett, sajnálja, hogy Kis Tamás képviselőtársa nem tudott
részt venni az ülésen. Kiemelte, hogy a rovás táblát is a városnak adományozta az egyesület,
valóban nincs még felmérés, de jelen esetben egy elvi döntés lenne.
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy a bizottsági ülésen azért nem tudott részt venni, mivel a középiskolában az
érettségi vizsgák folytak és érettségiztetett ő is. Véleménye szerint abban a körforgalomban,
egy ilyen komoly felépítményt létrehozni, nem biztos, hogy engedélyezésre kerülne,
indokolatlannak tartja pénzügyi fedezetet nyújtani, míg nincs engedélyeztetés.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi bizottság
tárgyalta az előterjesztést és az eredeti javaslatot 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és módosítással 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Kovács István képviselő
Javasolja, hogy tervezésnél kerüljön figyelembe vételre, hogy abban a körforgalomban virág
van ültetve, amely locsolásra kerül, továbbá egy locsoló berendezés kiépítése is tervben van.
Kéri ezt figyelembe venni, hogy a locsolás is megoldható legyen a jövőben is.
Ivanics Róbert képviselő
Köszöni az észrevételt, a módosított határozati javaslatban is szerepelt, hogy az egyesület és a
hivatal egyeztetésére kerül sor a tervezés során. Kiemelte, hogy korabeli fénykép alapján
méretarányos makett készült. Az anyag minősége a támogatás mértékétől függ majd.
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy minden ilyen és hasonló kezdeményezést támogatott eddig is. Megemlékezést
is szerveztek és koszorúzás is volt. Az előterjesztés alátámasztását elutasítja, mélyen rangon
alulinak tartja a megszólításokat benne. Hozzátette, hogy ilyen megszólítás után nem vesz
részt a szavazásban, bár az országzászló elvét támogatja. Elmondta, hogy Török János
körülbelül hat évvel ezelőtt ugyan ilyen képekkel és szöveggel nyújtott be előterjesztést, de
nem a körforgalomban került volna felállításra, hiszen úgy ítélte, meg hogy oda nem adnak
engedélyt. Továbbá a felépítményre előzetes számításokat is végzett, melynek összege 15-20
millió forint lett volna, de nem került megvalósításra, mert nem látta a fedezetét, hogy akár
támogatásból akár önkormányzati hozzájárulásból megoldható lett volna.
Kovács István képviselő
Hozzátette, hogy jelenleg nem kapnak pénzt, amikor a tervek elkészültek újra a testület elé
kerül és akkor kerül meg a tényleges döntés, jelenleg egy elvi döntésre kerül sor.
Ivanics Róbert képviselő
Felolvasta az előterjesztése azon pontjait, melyben megszólítja az egyes képviselő társait.
Sveiczer Sándor Polgármester
Javaslatot tett, az elhangzott aggályok közül kettőt oszt. Az egyik a helyszín nehéz a
megközelíthetőség, két-három helyszínt meg kellene vizsgálni. A költségvetés pontos
összeállítását kéri, az emlékmű anyaga gránit, vagy márvány legyen. Viszonylagos
költségvetés esetén tudna dönteni a képviselő-testület. Kéri a képviselő urat, hogy az
elhangzott módosításokkal terjessze be a szeptemberi munkaterv szerinti testületi ülésre.
Ivanics Róbert képviselő
A módosítása arra irányult, hogy az egyesület és az önkormányzat egyeztet és a szeptemberi
testületi ülésre beterjesztésre kerül. Kiemelte, hogy az engedélyezéseknél pozitívabban ítélik
meg, ha van egy önkormányzati elvi döntés. Az Országzászló forgalmas kereszteződésekben
volt, véleménye szerint a Sportcsarnok előtt nem lenne oda illő és eldugott helyen sem adja
vissza annak a hagyományát.
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Makó Nándor Alpolgármester
Nem ért egyet Ivanics Róbert képviselő társával, nem teljes mértékben megalapozott az
előterjesztés, hiszen nem csak elvi döntést hoz a testület, polgármester úr javaslatát
támogatja.
Sveiczer Sándor Polgármester
Az előterjesztést elsőkörösnek el tudja fogadni. A szeptemberi ülésre kerüljön be újra, azzal,
hogy két- három helyszín kerüljön megnevezésre, továbbá egy viszonylagos pontos
költségvetés beterjesztése mellett.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosított határozati
javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodás és 1 fő nem vett részt a
szavazásban – a következő határozatot hozta:
123/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közelgő trianoni centenáriumi
megemlékezés és a hevesi végleges Országzászló
megvalósítása tárgyában készült előterjesztést,
az indítványt tervezetként fogadja el, azzal, hogy
a 2019. szeptemberi ülésre újra beterjesztésre
kerül két- három helyszín megnevezése mellett
és egy hozzávetőlegesen pontos költségvetéssel.
8. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves, Alkotmány u. 59. szám alatti ingatlan
térítésmentes használatba adásához való hozzájárulás megadására, egyben a Heves II.
számú háziorvosi alapellátási körzetére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
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Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi 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 az I. határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
124/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Heves, Alkotmány u. 59. szám
alatti ingatlan térítésmentes használatba
adásához való hozzájárulás megadására, egyben
a Heves II. számú háziorvosi alapellátási
körzetére vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötésére tárgyú előterjesztést és hozzájárul
ahhoz, hogy a Heves Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában lévő, Heves belterület
2624/4
helyrajzi
számon
nyilvántartott,
természetben a 3360 Heves, Alkotmány u. 59.
szám alatt található ingatlant a DRSZF
Egészségműhely Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: Cg. 10-09-037469., adószám:
26748913-1-10., képviseli: Dr. Szabó János
ügyvezető) a Heves II. számú alapellátási körzet
háziorvosi feladatainak ellátása céljából, a
feladat-ellátási
szerződés
hatálya
alatt
térítésmentesen használhassa azt székhelyeként,
telephelyeként feltüntethesse.
Határidő: azonnal
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az II. határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
125/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Heves, Alkotmány u. 59. szám
alatti ingatlan térítésmentes használatba
adásához való hozzájárulás megadására, egyben
a Heves II. számú háziorvosi alapellátási
körzetére vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötésére tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
hozzájárul
a
JVZSE
Egészségügyi
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
(cégjegyzékszám: Cg. 10-09-026759.,
adószám: 13624396-1-10, székhely: 3360
Heves,
Alkotmány
utca
59.,
képviseletében:
Dr.
Szabó
János
ügyvezető) megkötött, Heves II. számú
alapellátási
körzet
háziorvosi
feladatainak
ellátására
vonatkozó
feladat-ellátási
szerződés
közös
megegyezéssel való megszüntetéséhez
2019. június 30-i napi hatállyal.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. július 1-i napi hatállyal
feladat-ellátási szerződést köt a DRSZF
Egészségműhely Korlátolt Felelősségű
Társasággal Dr. Szabó János személyes
közreműködése mellett (cégjegyzékszám:
Cg. 10-09-037469., adószám: 267489131-10., székhely: 3360 Heves, Alkotmány
utca 59., képviseletében: Dr. Szabó János
ügyvezető) a határozat mellékletét képező
feladat-ellátási
szerződés
szerinti
tartalommal.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét a jelen
határozati javaslat szerinti szerződések
megkötésére és az egyéb, az alapellátás
folyamatos és zavartalan biztosítása
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érdekében szükséges jognyilatkozatok
megtételére. A jelen felhatalmazás a
megállapodásokban
rögzített
jog
keletkeztető határidők szükség szerinti
megváltoztatását is magában foglalja
azzal, hogy arról a soron következő
testületi ülésen be kell számolni.
Határidő: azonnal
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
9. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves Város Rendelőintézetéért Alapítvány
(székhelye: 3360 Heves, Fő út 13.) alapító okiratának módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi 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 Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 4 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.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 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 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
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126/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Heves Város Rendelőintézetéért
Alapítvány (székhelye: 3360 Heves, Fő út 13.)
alapító okiratának módosítása tárgyában
készített indítványt és mint az alapítvány egyik
alapítói jogkör gyakorlója a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Heves Város
Rendelőintézetéért
Alapítvány
kuratóriumának tagja Deli László (születési
helye, ideje: Heves, 1957. augusztus 13.,
anyja neve: Sipos Magdolna, 3360 Heves,
Álmos u. 38. szám alatti lakos) elhunyt.
Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Heves Város Rendelőintézetéért
Alapítvány kuratóriumának tagjaként 2019.
június 13. napjától határozatlan időre Varga
Tiborné (született Sipos Erzsébet, szül.:
1956.01.21. an.: Fehér Anna) 3360 Heves,
Prímás u. 2. szám alatti lakost jelöli ki, aki e
tisztséget elfogadja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadja
a
Heves
Város
Rendelőintézetéért
Alapítvány
hatályos
polgári
törvénykönyv
rendelkezéseinek
megfelelően módosított, egységes szerkezetbe
foglalt, 2. sorszám alatt csatolt alapító
okiratát.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a jelen
határozat mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és
változásbejegyzés iránti kérelem, valamint
annak mellékleteinek Egri Törvényszékhez
történő benyújtására, a szükséges kapcsolódó
jognyilatkozatok megtételére, illetőleg az
alapítvány alapító okiratának helyben
szokásos módon történő közzétételére.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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10. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves Városi Mezei Őrszolgálat vezetői pozíciója
betöltésére kiírandó pályázat tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 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 Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 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 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
127/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Heves Városi Mezei Őrszolgálat
vezetői pozíciója betöltésére kiírandó pályázat
tárgyában készült előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Heves Városi Mezei Őrszolgálat
intézmény vezetője, magasabb vezetői
megbízására – 5 éves határozott időtartamra
- pályázatot ír ki, a pályázati kiírás tartalmát
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a jelen határozati javaslat 1. számú
melléklete szerint állapítja meg.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jelen határozat 1. pontja szerinti
pályázati eljárás lebonyolításáig, továbbá az
új vezető megbízásáig, de legkésőbb 2019.
szeptember 30. napjáig a Heves Város Mezei
Őrszolgálat vezetőjének Kis Gábor (3360
Heves, Brassói út 18. szám alatti lakos)
eddigi intézményvezetőt bízza meg a jelenleg
is hatályos kinevezési okirata szerinti
javadalmazás mellett.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét a szükséges
munkáltatói intézkedések, illetve a Magyar
államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartáson a változások átvezetésével
összefüggésben
szükséges
intézkedések
megtételével, továbbá dr. Nagy Péter jegyzőt
a pályázat lebonyolításával összefüggésben
szükséges intézkedések lebonyolítására.
Felelős:
1. Sveiczer Sándor polgármester útján a
kinevezési okirat elkészítése Kis Gábor
részére tárgyában Bettembuk Mária
humánpolitikai ügyintéző
2. Sveiczer Sándor polgármester útján a
Magyar Államkincstár által vezetett
törzskönyvi nyilvántartásban szereplő
módosítások átvezetése Ecsegi Gábor
Pénzügyi Irodavezető
3. pályázat megjelentetése dr. Nagy Péter
jegyző
útján
Bettembuk
Mária
humánpolitikai ügyintéző
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont tárgya: Indítvány Ferenczi Krisztina Szilvia tulajdonát képező Heves,
külterület 01000 hrsz-ú, „kivett, saját használatú út” megnevezésű külterületi ingatlanból
kialakításra kerülő Heves, külterület 01000/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása
tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
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Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 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 Jogi és Ügyrendi 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 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
128/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatatta a Ferencz Krisztina Szilvia
tulajdonát képező Heves, külterület 01000 hrszú, „kivett, saját használatú út” megnevezésű
külterületi ingatlanból kialakításra kerülő
Heves, külterület 01000/1 helyrajzi számú
ingatlan megvásárlása tárgyában készült
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként határoz, miszerint Heves
Város Önkormányzata a Heves, külterület
01000/1 helyrajzi számú 6899 m2 térmértékű
ingatlant négyzetméterenként 61,- Ft, azaz
mindösszesen 420.839,- Ft vételár fejében
megvásárolja. Az ingatlanvásárlás és az
azzal járó eljárási díja fedezetként Heves
Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
általános tartalék sorát jelöli meg.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort
Heves Város Polgármesterét az adásvételi
szerződés aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor Polgármester
12. napirendi pont tárgya: Indítvány Majtényi Laura zenetanárnak a 3360 Heves,
Kolozsvári 10. II/4 szám alatti ingatlanra vonatkozó szakember lakás igénye tárgyában
Beterjesztő: Kovács István elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 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 Jogi és Ügyrendi 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 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
129/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Majtényi Laura zenetanárnak a
3360 Heves, Kolozsvári 10. II/4 szám alatti
ingatlanra vonatkozó szakember lakás igénye
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)
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bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a 11 § (1) és (2) bekezdése alapján,
Majtényi Laura zenetanárral a Hevesi József
AMI
zeneiskola
Tagintézmény
pedagógusával a 3360 Heves, Kolozsvári 10.
II/4. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
szerződést köt – 2019. július 1-tól, 2024.
május 30 – ig 17.360,- Ft/hó bérleti díj
kikötése mellett.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a bérleti
szerződés aláírására, illetve az egyéb
szükséges jognyilatkozat megtételére.
Határidő: értelem szerint,
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
13. napirendi pont tárgya: Indítvány a Hevesi Labdarugó Sport Club támogatási kérelme
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 Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 3 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi 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 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
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130/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hevesi Labdarugó Sport Club támogatási
kérelme
tárgyában
készült
előterjesztést
megvitatta és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hevesi Labdarugó Sport Club (a
továbbiakban: HLSC) részére az előterjesztés
mellékletét
képező
TAO
forrásból
megvalósítandó fejlesztések önerejéhez 2019.
évi költségvetése általános tartaléka terhére
– a HLSC 2020 évi támogatásának
megelőlegezése terhére - 3.000.000,- Ft, azaz
Hárommillió forint egyösszegű támogatást
biztosít. A támogatás felhasználásával a
HLSC a TAO pályázat megvalósítását követő
30 napon belül Heves Város Önkormányzat
felé írásban, a kivitelezési szerződések,
teljesítési igazolások és pénzügyi bizonylatok
– ideértve a pénzügyi teljesítést igazoló bank
és pénztár bizonylatokat is – bemutatásával
elszámolni köteles.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a beruházás megvalósításához
szükséges tulajdonosi hozzájárulását a
vállalkozó személyének ismeretében adja
meg
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort a
támogatás átadásához esetlegesen szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Ecsegi Gábor irodavezető
Határidő: 2019. szeptember 30.”
14. napirendi pont tárgya: Beszámoló Heves város testvér-települési együttműködésének
tapasztalatairól
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 az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi 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 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
131/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a testvér-települési
kapcsolatok
továbbfejlesztéséről
szóló
beszámolót.
15. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének Heves Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.
(IV.1.) számú rendelete 3. számú függeléke tartalmazza a képviselő-testület tagjainak a
névsorát és lakcímét. Az SZMSZ 4. számú függeléke tartalmazza az önkormányzat által
tulajdonolt gazdasági társaságok, illetve az önkormányzat által alapított közintézmények
felsorolását a vezetőre is kiterjedően. Az SZMSZ 5. számú melléklete a Képviselő-testület által
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felállított bizottságok tagjainak névsorát tartalmazza. Az SZMSZ 6. számú függeléke
tartalmazza a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A
szervezeten belül a Pénzügyi Iroda csoportjaként működik az Adócsoport. Az elmúlt négy év
tapasztalatai alapján célszerűnek tűnik az Adócsoport átmozgatása az aljegyző irányítása alá
tartozó Hatósági, Szociális és Építésügyi Csoportba. Az adóügyek inkább tekinthetőek
hatósági, pénzügyi kérdésnek, bár vitathatatlan az a tény, hogy a pénzügyi lehetőségeinket az
adóztatás helyzete alapvetően meghatározza. Az Adócsoport helyileg is az aljegyző által
irányított szervezeti egység mellett működik, így a szakmai szempontokon túl a célszerűségi
indokok is támogatják a módosítást. A módosított függelék a jelen előterjesztés 4. számú
mellékletét képezi. A hivatal szmsz-ének módosításához mindkét alapító település képviselőtestületének a módosítása szükséges. Tenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
június 27-én 14 órai kezdettel tárgyalta a módosított tartalmú Szmsz-t és támogatta azt.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
132/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása tárgyában készített
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Heves Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2011.
(IV.
1.)
önkormányzati
rendelete
Heves
Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendelete 3.
számú függelékének a helyére a jelen határozat
1. számú mellékletét képező függelék lép.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Heves Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2011.
(IV.
1.)
önkormányzati
rendelete
Heves
Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendelete 4.
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számú függelékének a helyére a jelen határozat
2. számú mellékletét képező függelék lép.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Heves Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2011.
(IV.
1.)
önkormányzati
rendelete
Heves
Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendelete 5.
számú függelékének a helyére a jelen határozat
3. számú mellékletét képező függelék lép.
4. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Heves Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2011.
(IV.
1.)
önkormányzati
rendelete
Heves
Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendelete 6.
számú függelékének 7. § (1) bekezdése szövege
helyére a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Hivatal az alábbi belső szervezeti
egységekre tagolódik:
a) Polgármesteri Kabinet
b) Stratégiai iroda
ba) Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási csoport
bb) Projektmenedzsment csoport
c) Pénzügyi Iroda
d) Városgondnoksági Iroda
e) Hatósági, szociális és építésügyi iroda
ea) Szociális csoport
eb) Hatósági csoport
ec) Építési csoport
ed) Adócsoport
f) Tenk Kirendeltségi Iroda”
4. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Heves Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelete
Heves
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelete 6. számú
függelékének 15. § (1) bekezdése rendelkezéseit
hatályon kívül helyezi.
5. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Heves Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelete
Heves
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelete 6. számú
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függelékének 15. § (3) bekezdése szövege a
következőképpen változik:
„15. § (3) A Pénzügyi Iroda feladatait a
Szabályzat állapítja meg.”
6 Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Heves Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelete Heves Város Önkormányzat Képviselőtestületének
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló rendelete 6. számú
függelékének Hatósági, Szociális és építésügyi
Iroda címe a következőképpen módosul:
„Hatósági, szociális és építésügyi és adó Iroda
16. § (1) A Hatósági, szociális, építésügyi és adó
iroda az Alapítók jogszabályban rögzített
hatósági, szociális, építésügyi és adózással
összefüggő feladatköre ellátásának szervezeti
egysége, amely a feladatait a Hatósági csoporton,
a Szociális csoporton, az Építésügyi csoporton és
az Adó csoporton keresztül látja el.
(2) A Hatósági, szociális és építésügyi és adó
iroda, azon belül is az Hatósági csoport, a
Szociális csoport, az Építésügyi csoport és az
Adócsoport feladatait a Szabályzat állapítja meg.”
7. A jelen határozatban megállapított változások
2019. július 1. napjával lépnek hatályba.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
16. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2015. (06.01.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy Kovács István a Fidesz frakcióvezetője indítványt terjesztett elő a
vonatkozásban, hogy július 1. napját Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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minősítse pihenőnappá, hiszen 2018-ban a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatályon
kívül helyzete ezen pontot, azonban megteremtette a jogalkotó a lehetőséget, hogy az
önkormányzatok rendeletben pihenőnappá nyilvánítsák ezen napot.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, a hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú - szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
10/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta 16/2015. (06.01.) önkormányzati
rendelet módosítása tárgyában a Hevesi Közös
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
módosításáról készült indítványt és a következő
rendeletet alkotta.
10/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
17. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány „Heves közigazgatási területén lévő
közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárása, valamint a projekt megvalósításához szükséges vállalkozó kiválasztása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a közétkeztetés nyílt közbeszerzése lezárult, a bírálati lapokból is
megállapítható a sorrend. Jegyző úrtól megkérdezte, hogy a bírálati lapon meg volt nevezve
az első és második ajánlattevő, a testület részéről is külön szavazásra van szükség.
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dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a határozati javaslat első pontja megállapítja, hogy minden ajánlattevő
érvényes ajánlatot adott, amely fontos szempont. Javasolja a határozati javaslat 3. pontjának
kiegészítését az alábbiak szerint: „Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Heves Város Polgármesterét Sveiczer Sándort, hogy a nyertes ajánlattevővel a
JUVENTUS-PANORÁMA Kft-vel 2019. szeptember 1. napjától kezdődően a szerződést a
közbeszerzési eljárás során tett ajánlatának megfelelően megkösse”.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosításokkal a
határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
133/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta „Heves közigazgatási területén
lévő közintézmények részére közétkeztetési
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési
eljárás indítása tárgyában készült előterjesztést
és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Bizottság javaslata
alapján a JUVENTUS-PANORÁMA Kft.
(3300 Eger, Cifrakapu u. 102.), a Mátra
Party Kft. (1085 Budapest, Baross u. 4.
3/14.) és a TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa,
Pesti u. 65.) ajánlattevők által benyújtott
ajánlatok érvényesek.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Bizottság javaslata
alapján,
az
ajánlati
felhívásban
meghatározott
bírálati
szempontra
figyelemmel a közbeszerzési eljárásban a
JUVENTUS-PANORÁMA Kft. (3300 Eger,
Cifrakapu u. 102.) tette a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
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Polgármesterét Sveiczer Sándort, hogy a
nyertes ajánlattevővel a JUVENTUSPANORÁMA Kft-vel 2019. szeptember 1.
napjától kezdődően a szerződést a
közbeszerzési eljárás során tett ajánlatának
megfelelően megkösse.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester

18. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány az Erkel Ferenc lakótelep belső útjainak
felújítására megkötendő vállalkozási szerződés tárgyában elfogadott 111/2019. (V.30.)
önkormányzati határozat módosítására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
134/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta az Erkel Ferenc lakótelep belső
útjainak felújítására megkötendő vállalkozási
szerződés tárgyában elfogadott 111/2019. (V.30.)
önkormányzati határozat módosítására készült
sürgősségi indítványt és akként határoz, hogy a
111/2019. (V.30.) önkormányzati határozatában
foglaltakkal szemben – változatlan műszaki és
fizetési feltételek mellett a Val and Syl Bau Kft.vel (1134 Budapest, Váci út 47/B.., adószáma:
26193812-2-41.) köt szerződést, egyidejűleg
felhatalmazza Sveiczer Sándort Heves Város
Polgármesterét a szerződés megkötésére és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Bejelentés
Kis Tamás képviselő
Lakossági megkeresésre kérdezné, hogy a templom környéki kövezet mikor kerül kijavításra,
valamilyen áthidaló megoldásra lenne ott szükség. Az előző ülésen elhangzott, hogy a
képviselői keret felhasználását be kell nyújtani, ezt ő megtette, azonban még nem kapott
választ.
Sveiczer Sándor Polgármester
A képviselői keret felhasználását továbbította Balázs József irodavezető részére, hiszen a
Stratégiai iroda kezelésében van a képviselői keret elszámolása. Erre vonatkozóan jövő hét
szerdán tud érdemben választ adni. A templom környékének kövezését illetően elmondta, hogy
átmeneti megoldás a visszahelyezés lehetne.
Ivanics Róbert képviselő
Lakossági érdeklődésre kérdezné, hogy a Dankó és Nyár utak aszfaltozása mikor indul el,
tovább a strand kapcsán kérne információt.
Sveiczer Sándor Polgármester
A Dankó és Nyár utak közbeszerzése folyamatban van, azaz véglegesítésre került sor, a mai
napon elindult, amely egy hét tíz nap lehet az eljárás ideje. Az uszoda kapcsán nincs konkrét
információja, visszajelzést kért az érintett szervezettől, de eddig még nem történt meg. Jövő
hét szerdán 10 órától a tervezőkkel megbeszélést tartanak..
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
nyílt ülését 18:05-kor bezárta. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az ülés zártként
folytatódik tovább.

