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PH/16454/2017
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 14-én
(csütörtökön) 16:35 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza Házasságkötő 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
Kovács Edit Sors 2002 Nonprofit Kft. Gondozási Központ - Intézményvezető
Kovács Istvánné Sors 2002 Nonprofit Kft. Gondozási Központ
Bundri József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök
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 a 3360 Heves, Fő út 10. szám alatti ingatlanból
kialakításra kerülő kb. 25,1 m² területű adásvétele tárgyában” a „Sürgősségi indítvány
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási szerződés megkötése tárgyában” valamint a
„Sürgősségi indítvány a Kolozsvári u. 10. 1/3. szám alatti önkormányzati bérlakásra
vonatkozó bérleti szerződés módosítása tárgyában” szóló előterjesztések felvételét és nyílt
ülésen történő tárgyalását. Továbbá javasolta a „Sürgősségi indítvány Tokaj Kelep Zrt.-ben
meglévő törzsrészvények eladása, valamint a Tokaj Kelep Zrt. tulajdonát képező és az Eötvös
József Református Oktatási Központnál elhelyezett ingóságok megvásárlása tárgyában” szóló
előterjesztés felvételét és zárt ülésen történő tárgyalását.
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NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány Heves Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosítására
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
dr. Nagy Péter
jegyző
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Indítvány Heves Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti viteléről
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre
vonatkozó településképi követelményekről szóló rendelettervezet tárgyában
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő éves
munkatervének jóváhagyására
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési
díjak felülvizsgálata, módosítása tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Indítvány az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság és az Egri Tankerületi Központ
között megkötendő vállalkozási szerződés tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
A Főtér ideiglenes bizottság indítványa a 2018. évi költségvetés
elkészítéséhez
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Indítvány 2018. évi likvidhitel felvétele tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Beszámoló a városi főtér térburkolatának kijavítása és a Coop
áruház előtti buszmegálló áthelyezése tárgyában létrehozott
Ideiglenes Bizottság munkájáról
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Beszámoló Heves Város Gondozási Központ 2017. évi
tevékenységéről
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a 3360 Heves, Fő út 10. szám alatti
ingatlanból kialakításra kerülő kb. 25,1 m² területű adásvétele
tárgyában
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási
szerződés megkötése tárgyában
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a Kolozsvári u. 10. 1/3. szám alatti
önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés
módosítása tárgyában
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

dr. Nagy Péter
jegyző
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester
Mező László
ügyvezető

Dr. Nagy Sándor
képviselő
Sveiczer Sándor
polgármester
Dr. Nagy Sándor
képviselő

Kovács Edit
intézményvezető
Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester
Sveiczer Sándor
polgármester
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Zárt ülés napirendje
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Indítvány Bölcsődei dajka munkakör bevezetése
tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Indítványa
Heves
Városi
Művelődési,
Közgyűjteményi Intézmény, Helytörténeti és
Sakktörténeti
Gyűjtemény,
Kő
Pál
Szobrászművész Állandó Kiállítás igazgatójának
ideiglenes kinevezésére, egyben a Művelődési
Központ
tagintézmény-vezetői
feladat
ellátásával történő megbízásra és ismételt
pályázat közzétételére
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Sürgősségi indítvány Tokaj Kelep Zrt.-ben
meglévő törzsrészvények eladása, valamint a
Tokaj Kelep Zrt. tulajdonát képező és az Eötvös
József Református Oktatási Központnál
elhelyezett ingóságok megvásárlása tárgyában
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT 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.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület a 192/2017. (XI.23.); 193/2017. (XI.23.); 194/2017. (XI.23.); 200/2017.
(XI.23.); 201/2017. (XI.23.); 202/2017. (XI.23.); 203/2017. (XI.23.); 204/2017. (XI.23.);
205/2017. (XI.23.); 206/2017. (XI.23.); 207/2017. (XI.23.); 208/2017. (XI.23.); 209/2017.
(XI.23.); 210/2017. (XI.23.); 211/2017. (XI.23.); 212/2017. (XI.29.); 213/2017. (XI.29.);
lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendek közül sorrendben először a 11. indítványt
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.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a 2017. évi Tiszta, Virágos Hevesért díjazottait, akik részére az ülés keretében
kerül átadásra az ezzel járó cím. Elmondta, hogy 23 fő hevesi lakos veheti át a díjat, melyhez
az önkormányzat nevében is gratulál.

439
Ezt követően Sveiczer Sándor polgármester és Kovács István elnök ünnepélyes keretek között
átadta a díjazottak részére a plakettet és a címmel járó vásárlási utalványokat.
Napirendi pontok tárgyalása
11. napirendi pont tárgya: Beszámoló Heves Város Gondozási Központ 2017. évi
tevékenységéről
Beterjesztő: Kovács Edit intézményvezető
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte az Intézményvezető Asszonyt.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
214/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Heves Város Gondozási
Központ 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót és a következő határozatot hozta:
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta Heves Város Gondozási Központ 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.
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2. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
Beterjesztő: dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
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 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
rendeletet alkotta:
25/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
indítványt a következő rendeletet alkotta:
25/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti viteléről
Beterjesztő: dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
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 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
rendeletet alkotta:
26/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti viteléről szóló indítványt a következő
rendeletet alkotta:
26/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4. napirendi pont tárgya: Indítvány reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó
településképi követelményekről szóló rendelet-tervezet 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, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
előterjesztést és 2 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt 2 igen és 2 nem szavazattal nem döntött az
előterjesztésről.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen és 2 nem szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
27/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta reklámokra, reklámhordozókra és
cégérekre
vonatkozó
településképi
követelményekről szóló rendelet-tervezetről szóló
előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:
27/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

443
5. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő éves munkatervének jóváhagyására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak volt egy javaslata, miszerint a 2018.
decemberi soros ülésre plusz egy napirendi pont kerüljön felvételre „Tájékoztató az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. számú
melléklete szerinti közzétételi kötelezettségekről„ címmel. A javaslatot előterjesztőként
befogadta.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság a kiegészítéssel
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 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
215/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Képviselő-testülete megtárgyalta és
a melléklet szerint elfogadta a testület 2018.
január 1-től december 31-ig terjedő éves
munkatervét.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: 2018. január 1., illetve folyamatos
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6. napirendi pont tárgya: Indítvány az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési
díjak felülvizsgálata, módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Egyértelmű választ szeretne kapni arra, hogy a térítési díjak 8 százalékos emelése a díj melyik
részét érintik, jól értelmezi-e, hogy csak a rezsi költségeket foglalja magában. Továbbá
megkérdezte, hogy az árnövekedés érinteni fogja-e a szülőket.
Ecsegi Gábor irodavezető
Válaszként elmondta, hogy a térítési díj nem érinti a szülők által fizetett díjak mértékét, hiszen
a szülők a nyersanyag norma után fizetnek térítési díjat. Hozzátette, hogy az emelés a rezsi
költségeket fogja érinteni.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság, valamit a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság együttes ülésén a bizottsági
tagok javasolták a jegyzőnek a szolgáltatás minőségének szúrópróba szerű ellenőrzések
elvégzésére.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és az elmondott javaslattal 3 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt és az elmondott javaslattal 4 igen szavazattal
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
előterjesztést és 2 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a szúrópróba szerű ellenőrzést a szülői munkaközösség tagjainak is javasolni
fogja.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
216/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat
intézményeiben alkalmazott térítési díjak
felülvizsgálatáról,
módosításáról
szóló
indítványt és intézményi gyermekétkeztetés
feladatellátása vonatkozásában 2018. január
01-től a Juventus Panoráma Kft. kérelme
alapján 8%-kal emelkednek a szolgáltatási
díjak rezsi költség részei.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
7. napirendi pont tárgya: Indítvány az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
A megküldött adatok alapján az ellenőrzést végző cég további lehetőséget is javasolt, amely
nem került szerepeltetésre a munkatervben. Megkérdezte, hogy plusz költséget jelentene, ha az
összes ellenőrzés engedélyezése megtörténne. Véleménye szerint a képviselők javaslattal
élhetnének a belső ellenőrzés pontjait illetően.
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a megküldött anyag 24 területet érint, a belső ellenőrzésnél a helyi
sajátosságokat és a korábbi ellenőrzéseket szükséges figyelembe venni, így például a pontok
között szerepelt a közbeszerzés ellenőrzése is, azonban 2017-es évben ez nem volt, így nem
célszerű a tervben szerepeltetni. Hozzátette, hogy a képviselők módosíthatják a belső
ellenőrzési tervet, egy módosító indítvány beterjesztésével.
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Kis Tamás képviselő
Kéri, hogy a képviselők részére kerüljön megküldésre a belső ellenőrzésre szóló teljes anyag,
hogy egy héten belül élhessenek a módosítás lehetőségével egy rendkívüli testületi ülés
keretében
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy decemberben szükséges elfogadni a belső ellenőrzési tervet éppen ezért
javasolja annak elfogadását. A belső ellenőrök által összeállított „választék” a nyilvános
mappában eddig is fel volt töltve.
Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
előterjesztést és 2 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
dr. Nagy Péter jegyző
Tájékoztatásként elmondta, hogy a belső ellenőrzés terv két pontban Tenk községét is érinti.
Hozzátette, hogy az elfogadott belső ellenőrzési terv alapján fogja elvégezni a cég a
munkájukat, így amennyiben módosító javaslata van a képviselőknek célszerűnek tartja azt
most megtenni, mert később nem biztos, hogy az ellenőrzésbe be tudják tervezni.
Kis Tamás képviselő
Hozzátette, hogy nincs elképzelésük, azonban fenntartja módosító javaslatát, miszerint egy
héten belül a képviselők küldjék meg javaslataikat a belső ellenőrzést illetően.
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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217/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat
és költségvetési szervei, valamint a külső szervek
- kedvezményezett szervezetek, vagyonkezelő
szervek, valamint a többségi irányítást biztosító
befolyása alatt működő társaság - tervezett 2018.
évi belső ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont tárgya: Indítvány a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság és az Egri Tankerületi Központ között megkötendő
vállalkozási szerződés tárgyában
Beterjesztő: Mező László ügyvezető
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kiegészítésként elmondta, hogy korában is a Heva Kft. végezte a karbantartási munkálatokat
a KLIK esetében, a 2018-as évre új ajánlatot tett a kft., melyet a KLIK elfogadott, azonban
szükséges a testült jóváhagyása is a szerződéskötéshez.
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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218/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a HEVA Hevesi
Önkormányzati
Vagyonkezelő
Korlátolt
Felelősségű Társaság és az Egri Tankerületi
Központ között megkötendő vállalkozási
szerződés tárgyában készült indítványt és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a HEVA Hevesi
Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
HEVA Kft.) és az Egri Tankerületi Központ
között megkötendő vállalkozási szerződést a
következő főbb kikötések mellett:
A vállalkozói díj
 a Hevesi József AMI és tagintézményei
vonatkozásában egy évre 14,5 M
Ft,+Áfa.
 a Benedek Elek Általános Iskola és
Szakképző Iskola esetében 7 M Ft+Áfa,
 a Pedagógiai Szakszolgálat esetében
pedig 1 M Ft+Áfa összegben
 Zeneiskola 1,5 M Ft+Áfa.
A vállalkozási szerződés időtartama 2018.
január 1. napjától 2018. december 31.
napjáig terjed.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a HEVA Hevesi
Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjét Mező
Lászlót a jelen határozat 1. pontjában
meghatározottakon túl a vállalkozási
szerződés további feltételek kialakítása
érdekében szükséges egyeztetéseket folytassa
le az Egri Tankerületi Központ képviselőjével
és az egyeztetések eredményeképpen a
vállalkozási szerződést kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mező László ügyvezető
Sveiczer Sándor Polgármester
Javasolja a Képviselő-testület részére, hogy sorrendben a „Beszámoló a városi főtér
térburkolatának kijavítása és a Coop áruház előtti buszmegálló áthelyezése tárgyában
létrehozott Ideiglenes Bizottság munkájáról” szóló előterjesztést tárgyalják, ezt követően
kerüljön megtárgyalásra a „Főtér ideiglenes bizottság indítványa a 2018. évi költségvetés
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elkészítéséhez” című indítvány. 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.
9. napirendi pont tárgya: Beszámoló a városi főtér térburkolatának kijavítása és a Coop
áruház előtti buszmegálló áthelyezése tárgyában létrehozott Ideiglenes Bizottság
munkájáról
Beterjesztő: Dr. Nagy Sándor képviselő
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 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:
219/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Heves Város Coop
áruház előtti buszmegálló áthelyezése tárgyában
létrehozott Ideiglenes Bizottság munkájának
beszámolóját.
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10. napirendi pont tárgya: A Főtér ideiglenes bizottság indítványa a 2018. évi költségvetés
elkészítéséhez
Beterjesztő: Dr. Nagy Sándor képviselő
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István, mint a bizottsági ülést levezető elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy a korábbi ciklusban a város rehabilitációs pályázat fontos és nagy összegű
volt az önkormányzat részéről, azonban egyes pontjainak megvalósulása kifogásolható volt. A
közbeszerzésben is problémák merültek fel, melyre az akkori helyi bizottság tagjai is felhívták
a figyelmet, hogy példaként említse majdnem közbeszerzési bírságot is kapott a város az egyik
pályázó kapcsán. Hozzátette, hogy a művelődési ház felújítása és a templom kivitelezése is
akadályokban ütközött. A templom tekintetében már a hívő közösség is aláírásokat gyűjtött a
problémák orvosolására. Hozzátette, hogy 2012-ben a Polgármester Úrral, akkor még
tanácsnok úrral áttanulmányozták a pályázati dokumentumokat, melyből kiderült, hogy nem
megfelelő az a felhasznált anyagok, így a térkő mennyisége és minősége sem. A kivitelező itt
léte és a teljesítési határidők miatt kérték a problémák kijavítását. Kiemelte, ha a város
rehabilitációs pályázat, ha rendben lett volna, jelenleg nem kellene 18 millió forintos javítási
költséget fizetni a központi park kifugázását illetően sem.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
220/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
1. A 2018. évi költségvetés első fordulós
tárgyalására 18 millió Ft összegben forrást
kell tervezni a városi Főtér burkolatának
megjavítására
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
2. A burkolatok megjavítására a Jelentésben
leírtak figyelembe vételével műszaki leírást
kell készíttetni, ezek alapján árajánlatot
kérni.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
3. A Coop áruház előtti buszmegálló
áthelyezésére a Jelentésben foglaltak szerint
kell intézkedni
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
11. napirendi pont tárgya: Indítvány 2018. évi likvidhitel felvétele tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen elfogadásra került az indítvány, azonban a bank
jelzálogjoggal történő kiegészítését kéri a likvidhitelnek.
Kérdések
Kis Tamás képviselő
Kéri, hogy küldjék meg a Képviselő-testületi tagok részére az előző évi likvidhitel járulékos
költségeire vonatkozó adatokat.
Ecsegi Gábor irodavezető
Elmondta, hogy körülbelül egy hónapja megküldésre került a testület tagjai részére, azonban
holnapi nap folyamán újból megküldi azt. Tájékoztatásként elmondta október 31-i állapot
alapján, a likvidhitel kamat 725.110.- forint; a kezelési költség 46.234.- forint, rendelkezésre
tartási jutalék 7.560.- forint az idei évi likvidhitel keret költségei.
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Hozzászólás
Tóth Miklós bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Birnbaum István bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
221/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 2018. évi likvidhitel
felvételéről szóló indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort,
Heves Város Polgármesterét, hogy a
számlevezető pénzintézetünkkel, azaz az OTP
Bank Nyrt-vel 2018.12.28-i lejárati idejű,
maximum 100 000 000 Ft keretösszegű
likvidhitel szerződést kössön, egyúttal
felhatalmazza Ecsegi Gábort, Heves Város
Önkormányzata gazdasági vezetőjét is a
megkötendő
szerződés
pénzügyi
ellenjegyzésével.
2. Heves
Város
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal a hitel és járulékai
költségvetésben történő szerepeltetésére,
valamint
azok
visszafizetésére
az
önkormányzat
majdani
2018.
évi
költségvetésében
szereplő
általános
működésének és ágazati feladatainak
támogatása, valamint a helyi adók és
gépjárműadó bevételek terhére.
3. Heves Város Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a jelenlegi és a későbbi
hitelfelvételek tekintetében az önkormányzat
tulajdonában lévő 91/10/A hrsz-ú, Városi
Sport és Rendezvénycsarnok megnevezésű
ingatlan
terhére
100 000 000
Ft
keretösszegig
jelzálogjog
kerüljön
bejegyzésre a hitelnyújtó pénzintézet javára.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján Ecsegi
Gábor irodavezető
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12. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a 3360 Heves, Fő út 10. szám alatti
ingatlanból kialakításra kerülő kb. 25,1 m² területű adásvétele tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy Fő út 10. szám alatti minimális területből 25,1 m2 a szomszéd megvásárolná,
hozzátette, hogy az önkormányzata vagyon rendelete alapján ingatlan forgalmi szakvélemény
készült, melynek forintosított ára 1.200.000 Ft, amely a telekalakítás költségével megegyező.
Kérdések
Nem hangzott el.
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:
222/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatta a 3360 Heves, Fő út 10.
szám alatti ingatlanból kialakításra kerülő kb.
25,1 m² területű adásvétele tárgyában
előterjesztett indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét, hogy Ferencz Imre 3360
Heves, Széchenyi I. út 7. szám alatti lakos,
mint a FERVILL Műszaki Bolt tulajdonosa
részére a 3360 Heves, Fő út 10. szám alatti
ingatlanból 25,1 m² területet értékesítsen
1.200.000 Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer
forint vételáron
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort az adásvételi előszerződés és az adás-vételi szerződés
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aláírására, illetve az egyéb a telekalakításhoz
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
13. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási
szerződés megkötése tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy Heves Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé a közvilágítás
karbantartására, üzemeltetésére, ezzel is megteremtve a versenyhelyzetet a közvilágítás
minőségének javítására a jelenleg működtető ÉMÁSZ Kft. számára.
Kérdések
Kovács István képviselő
Korábban olyan felvetés volt, hogy amennyiben az ÉMÁSZ nem végzi el az elmaradt
munkálatokat, nem történik meg a kifizetés, megkérdezte, hogy ehhez tartja magát az
önkormányzat.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy december 31-ig felszólító levél kerül megküldésre az ÉMÁSZ részére a
munkálatok elvégzésére vonatkozóan.
dr. Nagy Péter jegyző
Az ajánlattevő informálta, hogy szerződés aláírását követően tudja megigényelni a szükséges
engedélyeket a karbantartási tevékenység elvégzésére.
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:
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223/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
Közvilágítás
üzemeltetési,
karbantartási szerződés megkötésére pályázat
kiírása tárgyában benyújtott előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete „Közvilágítási berendezés aktív
elemeinek
üzemeltetése,
karbantartása
szolgáltatási szerződés keretében Heves
Városban” pályázat nyertesének az UNI
BASE Kft.-t (3360 Heves, Fő út 17/A. szám
alatti cég) nyilvánítja.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándort,
Heves város polgármesterét a melléklet
szerinti üzemeltetési, karbantartási szerződés
aláírására.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
14. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Kolozsvári u. 10. 1/3. szám alatti
önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor Polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a szerződés módosítására a bérlő névváltozása miatt került sor.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról.
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Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal egyhangúan a következő
határozatot hozta:
224/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Heves, Kolozsvári u.10. 3/1 szám
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés
módosítása tárgyában előterjesztett indítványt és
Kiss Istvánné - 3360 Heves, Kolozsvári utca 10.
1/3. szám alatti, piaci alapon bérbe adott lakásra
vonatkozó bérleti szerződésben a Bérlő nevét
Ivádi
Gabriellára
módosítja,
egyben
felhatalmazza Heves Város Polgármesterét
Sveiczer Sándort a bérleti szerződés aláírására
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelem szerint
Bérleti szerződés megkötésére: azonnal.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Bejelentés
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy a középiskolánál az Álmos úton szükségessé vált az út felújítása, járhatóvá
tétele, járda hiányában a gyalogosok sárban közlekednek, továbbá a parkolás sem megoldott.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy alapvető probléma, hogy az utcában nincs csapadékvíz elvezetés, megoldás
lehetne egy zárt csapadékvíz elvezető kiépítése, továbbá szikkasztó árok kialakítása. Javasolja
az útkarbantartásra vonatkozó javaslat írásban történő benyújtását, hogy a költségvetésbe be
lehessen tervezni.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 17:40-kor bezárta. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az ülés zártként
folytatódik tovább.

