399

PH/15149/2017
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 23-án
(csütörtökön) 16:35 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás Dr. Nagy Sándor, Szedlák Szabolcs képviselők
Sveiczer Sándor polgármester
Makó Nándor alpolgármester
Birnbaum István Pénzügyi Bizottság elnöke
Kovács István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Lányi József Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Tóth Miklós Jogi Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Balázs József irodavezető
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
dr. Tóth Nóra jogi ügyintéző
Sápi Andrea Sors 2002 Nonprofit Kft. Dr. Szegő Imre Idősek és
Mozgásfogyatékosok Otthona Intézményvezető
Kovács Edit Sors 2002 Nonprofit Kft. Dr. Szegő Imre Idősek és
Mozgásfogyatékosok Otthona Intézményvezető - ápoló
Szabó Imre Tiborné Heves Városért Közalapítvány Elnöke
Szedlák György állampolgár
Varga István képviselő igazoltan volt távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 10 fő, az ülés határozatképes. Kiosztásra, illetve a nyilvános mappába
feltöltésre került egy tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, egy jelentés a lejárt
határidejű határozatokról, valamint egy pályázati összesítő, továbbá sürgősségi indítványok.
Javasolta a „Sürgősségi indítvány Betenbuk Zsuzsanna 3360 Heves, Zrínyi u. 2/A. III/10.
szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában” a
„Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca 2/A. 3/6 szám alatti ingatlanra vonatkozó
lakbérmérséklési kedvezmény biztosítása tárgyában”, valamint a „Sürgősségi indítvány a
3360 Heves, Jókai M. u. 15. szám alatti ingatlan bérbeadása tárgyában”, a „Sürgősségi
indítvány a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Általános
Tagiskola KEHOP-5.2.11 kódjelű benyújtandó pályázat tulajdonosi hozzájárulás kérése
tárgyában”, továbbá a „Sürgősségi indítvány a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában” szóló előterjesztés
felvételét nyílt ülésen történő tárgyalását.

400

BETERJESZTŐ

NAPIRENDI JAVASLAT

1/

Indítvány
Heves
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
23/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet
módosító …/2017. (XI. 24.) önkormányzati
rendelete tárgyában
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

2/

Indítvány 2018. évi likvidhitel felvétele
tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

3/

Indítvány a Helyi Esélyegyenlőségi Program
Intézkedési Tervének felülvizsgálata tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Indítvány Szedlák György által vételre ajánlott
szabó- és sapkakészítő műhely eszközeinek
megvásárlása, valamint az ajándékozásra
felajánlott nyolc síremlék elfogadására
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Beszámoló az ellátási szerződés alapján
működtetett
szociális
intézmények
tevékenységéről,
működéséről,
a
feladatellátásról, a szolgáltatások költségeiről
és az esetleges panaszok kezeléséről
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sápi Andrea
intézményvezető

6/

Beszámoló a Heves Városért Közalapítvány
2017. évi működéséről, gazdasági helyzetéről
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Szabó Imre Tiborné
Elnök

7/

Beszámoló
az
alpolgármester
részére
meghatározott,
átruházott
feladatkörében
végzett tevékenységéről, feladatellátásáról.
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Makó Nándor
alpolgármester

Beszámoló Heves
Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
bizottságai
tevékenységéről
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Egyes bizottsági elnökök

8/

9/

Tájékoztató a helyi
alakulásáról
2016-2017
TUDOMÁSUL VÉTEL

4/

5/

adózás,

adóztatás

Dr. Nagy Péter
jegyző
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10/

11/

12/

13/

14/

15/

Tájékoztató a Heves Város Önkormányzat
képviselő-testületének végre nem hajtott
határozatairól és az ezzel kapcsolatos szükséges
teendőkről
TUDOMÁSULVÉTEL

Dr. Nagy Péter
jegyző

Sürgősségi indítvány Betenbuk Zsuzsanna 3360
Heves, Zrínyi u. 2/A. III/10. szám alatti
ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Kovács István
elnök

Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca
2/A. 3/6 szám alatti ingatlanra vonatkozó
lakbérmérséklési
kedvezmény
biztosítása
tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Kovács István
elnök

Sürgősségi indítvány a 3360 Heves, Jókai M. u.
15. szám alatti ingatlan bérbeadása tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Kovács István
elnök

Sürgősségi indítvány a Hevesi József
Általános Iskola
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola Körzeti Általános Tagiskola KEHOP5.2.11 kódjelű benyújtandó pályázat tulajdonosi
hozzájárulás kérése tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Sürgősségi indítvány a REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás társulási
megállapodásának módosítása tárgyában
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Zárt ülés napirendje
1/

Indítvány a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában” részt
venni kívánó hevesi tanulók tanulmányainak
támogatása tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a módosított napirend pontok tárgyalását.
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Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület a 175/2017. (X.26.); 176/2017. (X.26.); 177/2017. (X.26.); 179/2017.
(X.26.); 180/2017. (X.26.); 181/2017. (X.26.); 182/2017. (X.26.); 183/2017. (X.26.);
184/2017. (X.26.); 185/2017. (X.26.); 186/2017. (X.26.); 187/2017. (X.26.); 188/2017.
(X.26.); 189/2017. (XI.02.); 190/2017. (XI.02.); 191/2017. (XI.17.) lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 23/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet módosító …/2017. (XI.
24.) önkormányzati rendelete tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az indítványt 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ivanics Róbert, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi 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 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
rendeletet alkotta:
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23/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a helyi adókról szóló 23/2016.
(XII. 01.) önkormányzati rendeletet módosító
…/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló indítványt és a következő
rendeletet alkotta:
23/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont tárgya: Indítvány 2018. évi likvidhitel felvétele tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az indítványt 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ivanics Róbert, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 2 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
192/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 2018. évi likvidhitel
felvételéről szóló indítványt és a következő
határozatot hozta:
1.

Heves
Város
Képviselő-testülete

Önkormányzatának
felhatalmazza

404

Sveiczer
Sándort,
Heves
Város
Polgármesterét, hogy a számlevezető
pénzintézetünkkel, azaz az OTP Bank
Nyrt-vel 2018.12.31-i lejárati idejű,
maximum 100 000 000 Ft keretösszegű
likvidhitel szerződést kössön.
2. Heves
Város
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal a hitel és járulékai
visszafizetésére az önkormányzat majdani
2018. évi költségvetésében szereplő
általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása, valamint a
helyi adók és gépjárműadó bevételek
terhére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Ecsegi Gábor irodavezető
3. napirendi pont tárgya: Indítvány a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervének felülvizsgálata tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 igen és 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
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193/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Heves Város Önkormányzata
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
elfogadása tárgyában benyújtott indítványt
ennek eredményeképpen felülvizsgálta a Helyi
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét és
azt a határozat melléklete szerinti tartalomra
kiegészíti és elfogadja, egyben felhatalmazza,
hogy a kiegészített intézkedési tervet Heves
Város Önkormányzat honlapjára feltöltse.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
Határidő: haladéktalanul
4. napirendi pont tárgya: Indítvány Szedlák György által vételre ajánlott szabó- és
sapkakészítő műhely eszközeinek megvásárlása, valamint az ajándékozásra felajánlott
nyolc síremlék elfogadására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az indítványt 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ivanics Róbert, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 igen 1 nem szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ivanics Róbert képviselő
Hozzátette, hogy a Pénzügyi bizottságon is szó volt arról, hogy a felajánlott eszközök nem
csak leltárszámot kapjanak, hanem bemutatóhelyen helyezzék el azokat. Ezzel a város
turisztikai látványosságai is növelhetőek lennének.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a cél egy bemutató terem létrehozása, azaz egy interaktív műhely kialakítása,
ezért vásárolták meg korábban a Kertész Imre bádogosmester műhelyének berendezési
tárgyait.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
194/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szedlák György által vételre
ajánlott szabó- és sapkakészítő műhely
eszközeinek
megvásárlása,
valamint
az
ajándékozásra felajánlott nyolc síremlék
elfogadására tárgyú előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja Szedlák György (3360
Heves, Petőfi Sándor u. 17.) ajánlatát, és
2.200.000,- Ft, azaz Kétmillió-kétszázezer
forint
vételáron
megvásárolja
a
kizárólagos tulajdonában lévő szabó- és
sapkakészítő műhely, valamint üzlet
eszközeit a jelen előterjesztés 1. számú
mellékleteként csatolt leltár alapján.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetési
rendeletében különíti el a vétel fedezetére
szolgáló pénzösszeget.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Szedlák György által
ajándék jogcímén átruházni kívánt nyolc
síremléket.
4. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort,
Heves város polgármesterét az adásvételi
és az ajándékozási szerződés aláírására.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján dr.
Tóth Nóra jogi ügyintéző
Határidő: értelem szerint
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5. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ellátási szerződés alapján működtetett szociális
intézmények tevékenységéről, működéséről, a feladatellátásról, a szolgáltatások költségeiről
és az esetleges panaszok kezeléséről
Beterjesztő: Sápi Andrea intézményvezető
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte az Intézményvezető Asszonyt.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi 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 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az indítványt 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Dr. Szegő Imre Idősek és
Mozgásfogyatékosok Otthona beszámolójáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
195/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az ellátási szerződés
alapján működtetett szociális intézmények
tevékenységéről,
működéséről,
a
feladatellátásról, a szolgáltatások költségeiről és
az esetleges panaszok kezeléséről szóló
beszámolót.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Fehér Hárs Idősek Otthona
beszámolójáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
196/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az ellátási szerződés
alapján működtetett szociális intézmények
tevékenységéről,
működéséről,
a
feladatellátásról, a szolgáltatások költségeiről és
az esetleges panaszok kezeléséről szóló
beszámolót.
6. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Heves Városért Közalapítvány 2017. évi
működéséről, gazdasági helyzetéről
Beterjesztő: Szabó Imre Tiborné közalapítvány elnöke
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte az Elnök Asszonyt.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az indítványt 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ivanics Róbert, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi 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 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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dr. Nagy Sándor képviselő
Örül az Alapítvány hatékony működésének, gratulál a színvonalas beszámoló elkészítéséhez.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
197/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves Városért
Közalapítvány 2017. évi működéséről, gazdasági
helyzetéről szóló beszámolót.
7. napirendi pont tárgya: Beszámoló az alpolgármester részére meghatározott, átruházott
feladatkörében végzett tevékenységéről, feladatellátásáról
Beterjesztő: Makó Nándor Alpolgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Varga István képviselő társa kérdését intézné az alpolgármester úrnak. Megkérdezte, hogy a
városnak milyen pozitívumot hozott az elmúlt évi tevékenység a partner önkormányzatok
képviselete tekintetében.
Makó Nándor Alpolgármester
Fagagna településsel a kapcsolat még nem teljes körű, azonban közös programokon való
részvétel már megtörtént. A település Polgármesterével egyeztetve a következő évben
szorosabb együttműködést szeretne a két település kötni.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy Heves város népes delegációja részt vett Breganze városában a 25 éves
testvér települési kapcsolat fennállása alkalmából rendezett ünnepségen. A városunkat
képviselte a Keresztelő Szent János Kórus, a Hevesi Fúvós Együttes, akik a Szent Martinó
fesztiválon is felléptek. Kiemelte, hogy a szállásolás családoknál történt, így szorosabb
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kapcsolat alakult ki a két település polgárai között. Hozzátette, hogy a 2018-as évre újabb
meghívást kapott városunk a megrendezésre kerülő Női foci tornára, valamint Fagagna is
szervezi a Játék Határok nélkül programokat, melyen városunk is képviseltetni fogja magát.
Makó Nándor Alpolgármester
Elmondta, hogy a Játék Határok nélkül rendezvény terv szerint minden évben más-más
településen kerülne megrendezésre, melyre már Heves város is kapott felkérést.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az indítványt 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen és 1 fő nem vett részt a szavazásban
a következő határozatot hozta:
198/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves város
alpolgármesterének
2016.11.25-2017.11.23.
közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót.
8. napirendi pont tárgya: Beszámoló Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
bizottságai tevékenységéről
Beterjesztő: Egyes bizottsági elnökök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az egyes bizottsági beszámolók külön kerültek megküldésre, azonban a
Képviselő-testület együttesen tárgyalná és szavazna a bizottsági beszámolókról.
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Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az indítványt 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy egyben szavazzanak a bizottsági beszámolókról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
199/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Heves Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság, Jogi
és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,
továbbá a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.
9. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a helyi adózás, adóztatás alakulásáról 2016-2017
Beterjesztő: Dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
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Kérdések
Kis Tamás képviselő
Lehetőség szerint egy kimutatást kérne az elmúlt évi adózás helyzetéről a telephellyel,
székhellyel rendelkezők számának alakulásáról. Kérésének indoka, hogy a képviselők
javaslattal tudjanak élni az iparűzési adó emelése kapcsán.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és tudomásul vette.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy tudomásul tudja-e venni a helyi adózás, adóztatás
alakulásáról szóló tájékoztatót.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a helyi adózás, adóztatás
alakulásáról szóló tájékoztatást.
10. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Heves Város Önkormányzat képviselő-testületének
végre nem hajtott határozatairól és az ezzel kapcsolatos szükséges teendőkről
Beterjesztő: Dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a 2017-es évben hozott határozatokról a jelentés megtörtént, így nincs le
nem járt határidejű végre nem hajtott határozat.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Nem hangzott el.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy tudomásul tudja-e venni Heves Város
Önkormányzat képviselő-testületének végre nem hajtott határozatairól és az ezzel kapcsolatos
szükséges teendőkről szóló tájékoztatást.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul Heves Város Önkormányzat
képviselő-testületének végre nem hajtott határozatairól és az ezzel kapcsolatos szükséges
teendőkről szóló tájékoztatót.
11. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Betenbuk Zsuzsanna 3360 Heves, Zrínyi u.
2/A. III/10. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
tárgyában
Beterjesztő: Kovács István elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
200/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Betenbuk Zsuzsanna 3360 Heves,
Zrínyi u. 3/A. III/10 szám alatti, 298/A/42
helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában
előterjesztett indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 16/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet. 3. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a 10. § (5) bekezdése alapján,
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Betenbuk Zsuzsanna 3360 Heves, Zrínyi u.
3/A. III./10 szám alatti, 298/A/42 helyrajzi
számú lakásra vonatkozó bérleti szerződéstét
- 2018 január 1-től, 2018 június 30 - ig
meghosszabbítja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
12. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány 3360 Heves, Zrínyi utca 2/A. 3/6 szám
alatti ingatlanra vonatkozó lakbérmérséklési kedvezmény biztosítása tárgyában
Beterjesztő: Kovács István elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
201/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a 3360 Heves, Zrínyi M. 2/A 3/6.
szám
alatti
ingatlanra
vonatkozó
lakbérmérséklési
kedvezmény
biztosítása
tárgyában előterjesztett indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megállapított – 20 286 Ft, azaz
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húszezer kétszáznyolcvanhat forint - bérleti
díjból a Heves Város Önkormányzata
tulajdonában álló lakások bérleti jogának
elnyeréséről szóló 16/2013. (XII. 20.)
önkormányzati
rendeletben
biztosított
lehetősséggel élve 30 %-os azaz 6 086 Ft-os
lakbérmérséklési kedvezményt biztosít 1, azaz
egy év időtartamra. A bérleti díj összege így
havi 14 200 Ft.-ra csökken.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét
Sveiczer
Sándort
a
lakásbérleti szerződés módosítására.
Határidő:
értelem szerint.
Jelentéstétel: 2017. december 15.
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester
útján Kajtár József ügyintéző
13. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a 3360 Heves, Jókai M. u. 15. szám alatti
ingatlan bérbeadása tárgyában
Beterjesztő: Kovács István elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
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202/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a 3360 Heves, Jókai M. 15 szám
alatti
ingatlan
bérbeadása
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 11. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Sárándi Lászlónéval – a 3360 Heves, Jókai M.
u. 15. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 2017.
december 1. napjától 3 éves határozott
időtartamra 2020. december 31- ig terjedő időre
bérleti jogviszonyt létesít. A bérleti díj összegét
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
30 000,- Ft/hó - Ft összegben határozza meg.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a lakásbérleti
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint.
Jelentéstétel: 2017. december 15.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Kajtár József ügyintéző”
14. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Hevesi József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Általános Tagiskola KEHOP-5.2.11 kódjelű
benyújtandó pályázat tulajdonosi hozzájárulás kérése tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti
Általános Tagiskola pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-5.2.11 azonosítószámú projektre,
melyhez kérné a tulajdonosi hozzájárulást.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Nem hangzott el.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
203/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hevesi József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Általános
Tagiskola KEHOP-5.2.11 kódjelű benyújtandó
pályázat tulajdonosi hozzájárulás kérése tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és a projekt
megvalósításához
szükséges
tulajdonosi
hozzájárulást az Egri Tankerületi Központ
részére megadja, egyben felhatalmazza Heves
Város Polgármesterét Sveiczer Sándort a
szükséges hozzájáruló nyilatkozatok aláírására.
Felelős:
Sveiczer Sándor
útján Morvai Anett ügyintéző
Határidő:
azonnal

polgármester

15. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy szükséges az önkormányzat felhatalmazása, ahhoz, hogy a Regio-Kom
társulás üzletrészt tudjon szerezni más gazdasági társaságban.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Nem hangzott el.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
204/2017. (XI.23.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására vonatkozó
előterjesztést és a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja azt egyben felhatalmazza
Sveiczer Sándort Heves Város Polgármesterét,
hogy annak a Társulási Tanács általi
elfogadását követően azt jóváhagyólag aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Sveiczer Sándor polgármester

Bejelentés
Kis Tamás képviselő
Szeretné, megköszöni Mező László úrnak és csapatának a segítségét, hogy az Újtelepi iskola
előtti járdaszakasz felújítása megtörtént. Lehetőség szerint szeretné kérni a lépcső melletti
téglafalvakolást is. Továbbá köszöni az iskola ebédlőjének belső felújításához adott
támogatást is. Kérné Polgármester Úr tájékoztatását a Tokaj Kelep közgyűlése tekintetében.
Mező László irodavezető
A járda zsaluzására sor került, azonban a fal vakolása már csak tavasszal fog megtörténni a
hideg időjárás miatt.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy milyen előkészületek történnek a rendkívüli hidegre való felkészülés
tekintetében, hogyan lesz biztosítva a csúszásmentesség. Továbbá megkérdezte, hogy a
személyi és technikai feltételek adottak-e. Elmondta, hogy Kádár János sakk készlete eladóvá
vált, melyre lehet licitálni, javasolja az önkormányzat liciten való részvételét, ezzel is
gazdagítva a város Sakkmúzeumának készletét.
Mező László irodavezető
A tavalyi rendkívüli hó helyzet tanúságos volt, ezért 44 tonna só betárazását végezték el,
amely a város kétszeri teljes sózására lehet elegendő, továbbá 2 tonna környezetkímélő
síkosság mentesítőt is beszereztek, melyet a parkterületén alkalmazzák. A személyi és
technikai feltételek adottak, lehetőség lesz gépi és kézi szórásra is, rendkívüli hójelentés
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esetén két fő ügyeletet fog tartani. Hozzátette, hogy az iskolás intézményvezetőivel felveszi a
kapcsolatot az intézmény előtti járdaszakasz tisztán tartása kapcsán, továbbá ígéretet kapott a
Magyar Közúttól is, hogy értesítik az utak síkosság mentesítése érdekében tervezett
intézkedések időpontjáról a hatékony együttműködés érdekében.
Ivanics Róbert képviselő
Javasolja az intézmények közelében homok depózását, ezzel is könnyíve az esetleges jegesedés
kialakulását.
Mező László irodavezető
Elmondta, hogy száraz homok nélkül ez nem megoldott, hiszen gépi erővel a nedves homok
nem terül el.
Kovács István képviselő
Egyetért a képviselő úrral, hiszen tavaly az utak állapota a jégbordás helyeken nagyon
veszélyes volt, a jeges utak minősége homokszórással javítható lett volna. Véleménye szerint
pár köbméter homok betárazása szükséges lehet.
Sveiczer Sándor Polgármester
A sakk készlet jelenleg 216.000.- forintba kerül, megvételére képviselő-testületi döntés
szükséges, elvi maximum hozható a tekintetben, hogy mennyi az a maximum összeg, melyért
még licitálhat az önkormányzat. A Tokaj Kelep Zrt. közgyűlésén nem volt döntés, így
december 5-re újabb közgyűlést hívtak össze. Tárgyalások folynak, azonban még végleges
ajánlat nem érkezett. Kiemelte, hogy az önkormányzat továbbra is fenntartja azon
álláspontját, hogy a megvásárolni kívánt gépek ugyanazon az áron kerüljenek értékesítésre,
mint a részvények. A József Attila utca 23. szám alatti ingatlan megvásárlását kérte Varga
István és Szedlák Szabolcs képviselők, a képviselői keretükből. Az árverésre a bejelentkezés és
a licitálás megtörtént, így 850.000.- forint értékben került megvételre, folyamatban van az
önkormányzat tulajdonba vétele. Műfüves pályák műszaki átadása megtörtént, utómunkálatok
folyamatban vannak, így a középiskola tekintetében a kerítés helyreállítása az időjárás
függvénye. A Hevesi József Általános iskolában kimaradt térburkolót a kivitelező nem vitte el,
így az összekötő járda alakítható ki. Szennyvíz projekt kivitelező szerződése aláírásra került,
14 nap a hatálybalépése, amely a jövő hét folyamán telik le. Csatorna projekt fejlesztéséről
elmondta, hogy a Vízgazdálkodási Tanács elfogadta azt, így az Országos Vízügyi Felügyelet
felé továbbította. Ezen projekt támogatási javaslata megtörtént, engedélyezés esetén Heves
városára külön közbeszerzés kerül kiírásra, így 13,5 kilométer csatornahálózat alakítható ki.
A holnapi nap folyamán megyei paktum megrendezésére kerül sor, Heves és Kisköre városok
részvételével. Az EFOP és Gyermekesély pályázat a megvalósítási folyamatban van.
Kerékpárút projekt kapcsán elmondta, hogy Heves belterületére az engedélyezési eljárás
lezárult, közzététel alatt van. Azonban külterületen felfüggesztésre került az eljárás a
kisajátítások lebonyolításáig, hozzátette, hogy az adásvételek egyeztetése folyamatban van.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy az Arany János és a Radnóti úton megvásárolt ingatlanok mi a sorsa.
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Dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy nem önkormányzati tulajdonban van, hanem a Heves Alatka
Hagyományőrző Egyesület lett a tulajdonos, az épület bizonyos részeinek elszállítása, mint
lehetőség biztosítása az adásvételi szerződés feltétele volt (cserepek, szaniterek, fűtési
rendszer, nyílászárók stb.), a T. Képviselő-testület ekként hozta meg az ingatlanok vásárlása
során a határozatát.
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a Fő úton lebontott kisegítő iskola helyén is ott maradt a törmelék, annak
elszállítására nincs lehetőség.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a területre kiírt pályázat elindulásakor lát rá reális esélyt, tél
bekövetkeztével a törmelék elhordása már nem megoldható.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 17:35-kor bezárta. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az ülés zártként
folytatódik tovább.

