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PH/11353/2018
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 15-én
(csütörtökön) 18:20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Kis Tamás, Szedlák Szabolcs, Varga István képviselők
Sveiczer Sándor polgármester
Birnbaum István Pénzügyi Bizottság elnöke
Kovács István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Lányi József Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Tóth Miklós Jogi Ügyrendi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Balázs József irodavezető
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
Takács Ibolya
Dr. Nagy Sándor, Ivanics Róbert; Makó Nándor képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 8 fő. Az ülés határozatképes.

1/

NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány „Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény
településeken című és TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003”
azonosító számú pályázat tervezési feladatok ellátása
tárgyában
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
Sveiczer Sándor
polgármester

2/

Indítvány Heves, Erzsébet tér 10-11 szám alatti üzlethelyiség
bérbeadása tárgyában
HATÁROZAT–EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Kovács István
elnök

3/

Indítvány Lányi Anita 3360 Heves, Kolozsvári u. 10. 1/4 szám
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása tárgyában
HATÁROZAT–EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Kovács István
elnök

4/

Indítvány Deli László 3360 Heves, Erzsébet tér 10-11. szám
alatti
ingatlanra
vonatkozó
bérleti
jogviszonyának
meghosszabbítása tárgyában
HATÁROZAT–EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Kovács István
elnök
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5/

Indítvány a Heves Város Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálata tulajdonában álló MBG944 forgalmi
rendszámú Dacia Sandero típusú gépjármű értékesítéséről, a
vételár átadásáról a DH-Ügyelet Kft részére és új gépjármű
vásárlása tárgyában
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

6/

Indítvány az EFOP-1.5.3-16-2017-00108 kódszámú, „Humán
szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú pályázat
K33. sorszámú, „Egészségnapok” elnevezésű tevékenység
megvalósításának tárgyában
HATÁROZAT–MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

7/

Indítvány a Quartett 2001 Kft. és Heves Város Önkormányzat
közötti
közterület-használattal
vegyes
megállapodás
jóváhagyása tárgyában
HATÁROZAT–EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pontok tárgyalását.
Elmondta, hogy a mai napon vált nyilvánossá, hogy az Újtelepi Katolikus Általános Iskola
330 millió forint fejlesztési pályázata elfogadásra került.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány „Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény
településeken című és TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003” azonosító számú pályázat tervezési
feladatok ellátása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
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 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
174/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Kerékpáros fejlesztés Heves és
Hevesvezekény településeken című és TOP3.1.1-16-HE1-2017-00003” azonosító számú
pályázat tervezői feladatok ellátása tárgyában
készült
indítványt
és
Heves
Város
Önkormányzata,
valamint
Hevesvezekény
Község Önkormányzata által kötött konzorciumi
megállapodásban kapott felhatalmazás alapján
konzorciumvezetőként akként határoz, hogy az
SKS TERV MÉRNÖKIRODA KFT.-vel (1145
Budapest, Columbus utca 24. A ép. 2/2) köti meg
a
„Kerékpáros
fejlesztés
Heves
és
Hevesvezekény településeken című és TOP3.1.1-16-HE1-2017-00003” azonosító számú
pályázat tervezői feladatok ellátása tárgyú és
21 272 500 Ft értékű tervezési szerződést. Heves
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Heves Város polgármesterét
Sveiczer Sándort a vállalkozási szerződés
megkötésére és a szerződéssel összefüggésben
szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. A
szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi
fedezet
Heves
Város
Önkormányzat
költségvetésén belül a pályázati célokra
elkülönített soron rendelkezésre áll.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Sveiczer Sándor polgármester”
2. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves, Erzsébet tér 10-11 szám alatti üzlethelyiség
bérbeadása tárgyában
Beterjesztő: Kovács István bizottsági elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, a bizottságok együttesen tárgyalták az előterjesztést,
ekkorra már a jogi bizottság is határozatképes volt. Jogi és Ügyrendi bizottság 3 igen
szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a pályázat január 15-től lesz esedékes.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
175/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló 16/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés
biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a 3360
Heves, Erzsébet tér 10-11. szám alatti,
782/3/A/5/3
helyrajzi
számon
felvett
üzlethelyiségnek az indítvány mellékletét képező
pályázati kiírás szerinti meghirdetéséhez, egyben
felhatalmazza
a
Városüzemeltetési
és
Városfejlesztési Bizottságot a pályázati felhívás
közzétételére.
Felelős: Kajtár József műszaki ügyintézőn útján
Sveiczer Sándor, polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont tárgya: Indítvány Lányi Anita 3360 Heves, Kolozsvári u. 10. 1/4 szám
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában
Beterjesztő: Kovács István bizottsági elnök
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, a bizottságok együttesen tárgyalták az előterjesztést,
a Jogi és Ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 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 – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
176/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Lányi Anita 3360 Heves, Kolozsvári
u. 10. 1/4. szám alatti ingatlanra vonatkozó
bérleti
jogviszonyának
meghosszabbítása
tárgyában előterjesztett indítványt és a következő
határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 16/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet. 3. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a 10. § (5) bekezdése alapján, Lányi
Anita 3360 Heves, Kolozsvári u. 10. 1/4 szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződéstét –
2018. november 1-től, 2019. április 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”
4. napirendi pont tárgya: Indítvány Deli László 3360 Heves, Erzsébet tér 10-11. szám alatti
ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában
Beterjesztő: Kovács István bizottsági elnök
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, a bizottságok együttesen tárgyalták az előterjesztést,
a Jogi és Ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 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 – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
177/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Deli László 3360 Heves, Erzsébet
tér 10-11 2. em. 7. szám alatti ingatlanra
vonatkozó
bérleti
jogviszonyának
meghosszabbítása
tárgyában
előterjesztett
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 16/2013. (XII.
20.) önkormányzati rendelet. 3. § (1) bekezdés b)
pontjában biztosított jogkörében eljárva a 10. §
(5) bekezdése alapján, Deli László 3360 Heves,
Erzsébet tér 10-11 2. em. 7. szám alatti lakásra
vonatkozó bérleti szerződését – 2018. december
1-től kezdődően 2023. november 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”
5. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata tulajdonában álló MBG944 forgalmi rendszámú Dacia Sandero típusú
gépjármű értékesítéséről, a vételár átadásáról a DH-Ügyelet Kft részére és új gépjármű
vásárlása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő gépjármű eladásból származó vételár összege
1.200.000.- forintra módosul.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, a bizottságok együttesen tárgyalták az előterjesztést,
a Jogi és Ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pontosításokkal elhangzott határozati
javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
178/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Heves Város Gyermekjóléti
Központja
és
Családsegítő
Szolgálata
tulajdonában álló MBG944 forgalmi rendszámú
Dacia Sandero típusú gépjármű értékesítéséről,
a vételár átadásáról a DH-Ügyelet Kft részére és
új gépjármű vásárlása tárgyában készült
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Heves
Város
Gyermekjóléti
Központja
és
Családsegítő
Szolgálata
Jászplasztik
Autócentrum Kft.-től a határozat mellékletét
képező megrendelő szerinti feltételek szerint
5.530.000,- Ft. vételár fejében egy db. Suzuki
Vitara
típusú
személygépjárművet
vásároljon, egyben felhatalmazza Szabó
Sándorné intézményvezetőt az adásvételi
szerződés megkötésére és az egyéb szükséges
nyilatkozatok megtételére. A vásárlás
fedezete
Heves
Város
Gyermekjóléti
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Központja és Családsegítő Szolgálata 2018.
évi költségvetésén belül az egyes sorokon a
betöltetlen álláshelyek szerint megtakarított
előirányzatokból, továbbá a óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenység támogatása
címen 2018. évben kiegészítő normatív
támogatásból biztosított.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Heves
Város
Gyermekjóléti
Központja
és
Családsegítő Szolgálata a tulajdonát képező
MBG944 forgalmi rendszámú Dacia
Sandero
típusú
személygépjárművet
FÉKUSZ Autó Kft. (1224 Budapest, XIII.
utca 68/1. szám alatti gazdasági társaság)
1.200.000,- Ft-os vételáron eladja.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a jelen
határozat 2. pontja szerinti adásvételi
szerződés alapján befolyó vételár, azaz
1.200.000,- Ft a DH-Ügyelet Dél-hevesi
Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft
részére – a Dél-hevesi Kistérségi Társulás
útján - véglegesen átadásra kerüljön. Heves
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Heves város Polgármesterét
Sveiczer Sándort a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
értelem szerint
Felelős: 1. és 2. pontok esetében Szabó
Sándorné intézményvezető
3. pont esetében Sveiczer Sándor polgármester”
6. napirendi pont tárgya: Indítvány az EFOP-1.5.3-16-2017-00108 kódszámú, „Humán
szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú pályázat K33. sorszámú,
„Egészségnapok” elnevezésű tevékenység megvalósításának tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
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Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, a bizottságok együttesen tárgyalták az előterjesztést,
a Jogi és Ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 2 igen és 2 tartózkodás mellett nem döntött
az előterjesztésről.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen és 3 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
179/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és nem támogatja Heves Város
Önkormányzata által az EFOP-1.5.3-16-201700108 kódszámú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Hevesi járásban” tárgyú indítványt.
Határidő: azonnal
7. napirendi pont tárgya: Indítvány a Quartett 2001 Kft. és Heves Város Önkormányzat
közötti közterület-használattal vegyes megállapodás jóváhagyása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István bizottsági elnök elmondta, a bizottságok együttesen tárgyalták az előterjesztést.
Módosító javaslattal éltek, miszerint az aszfaltozás költségét 30 százalékban vállalja a
vállalkozó, továbbá a közterületen elhelyezésre kerülő tábla díj köteles legyen a vállalkozó
számára.
Jogi és Ügyrendi bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek a módosító indítványt.
A módosításokkal egységesen megtárgyalt előterjesztést, pedig 2 igen és 1 nem szavazattal
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a módosító indítványt.
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A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek a módosító indítványt.
A módosításokkal egységesen megtárgyalt előterjesztést, pedig 3 igen és 1 tartózkodás mellett
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a módosító indítványt.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a bizottságok módosító javaslatáról két szavazást fog tartani, elsőként az
aszfaltozás költségét, másodikként a tábla kihelyezéséről.
Hozzátette, hogy aszfaltozás az önkormányzat területén valósul meg, a K szegély pedig a
lakók kérése volt.
Birnbaum István képviselő
Pénzügyi bizottság tagjaként nem vett részt a bizottsági ülésen, kérne egy kis információt az
elhangzottakról.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy több fordulós lakó gyűlés tartására került sor, mely szerint kialakult azon
álláspont, hogy a Tavasz úton járda kialakítása kellene, melyet 50-50 százalékban fizetne az
önkormányzat és a vállalkozó Erkel Ferenc utca másik oldalán díszburkolat kerülne
lehelyezésre, melyért közterület használati díj fizetését kérnék, körülbelül 60 m2 közterület
használati díjra. A díj mértékét a kamera rendszer működtetésébe lenne belekalkulálva.
Hozzátette, hogy a közterületre reklámtábla helyezhető, amely után a rendelet szerinti díjat
fogja fizetni, a bizottsági javaslatok alapján. A Tavasz utcától a garázssorig tartó aszfalt rész
a K szegély megemelése miatt, víz elvezetés szempontjából átfolyó szükséges, fémoszlopok
lehelyezésére is sor kerül, melyet a start közmunkában állítottak elő. A járda szakasz K
szegélyes kiemelését az önkormányzat költségvetését terheli. Kimarad 30 m-en aszfalt rész
tekintetében történt módosítás, hogy az aszfaltozásnál 30 százalékot térítsen a költségekből
vállalkozó.
Birnbaum István képviselő
A közterület használati rész 60 m2 terület térburkolattal lát el. Megkérdezte, hogy miben
merül ki a közterület használat.
Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a közterület elbontásával és beépítésével, hiszen mivel leburkolta birtokba
vette a közterületet, továbbá a tavasz utca felől lévő parkolókat használni fogja. Elmondta,
hogy megállni tilos tábla is felvetés volt, melyet a következő testületi ülésre lehet javaslattal
élni.
Birnbaum István képviselő
Megkérdezte, hogy a 60 m2 parkoló lesz vagy járda is.
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Válaszként elmondta, hogy az Erkel Ferenc út felé lévő közterületen járda lesz, amely nem
díjköteles, a másik oldalon pedig az üzlet megközelítését szolgáló terület, amely parkoló is
lehet.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodás abbéli módosításáról,
hogy az aszfaltozás költségét 30 százalékban vállalja a vállalkozó.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen és 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
180/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Quartett 2001 Kft. és Heves
Város Önkormányzat Tavasz utcára vonatkozó
járda aszfaltozás költségét. Úgy határozott, hogy
a járda aszfaltozási költségéből a vállalkozó 30
százalék önrészt vállaljon, így Heves Város
Önkormányzatát 70 százalék rész terheli a
költségekből.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Sveiczer Sándor polgármester”

Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a közterületre kihelyezett
tábla költsége a rendelet alapján kerül megtérítésre.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
181/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Quartett 2001 Kft. és Heves Város
Önkormányzat közötti megállapodás közterülethasználatra vonatkozó részét és úgy határozott,
hogy a megállapodás 13. pontjában foglalat
reklámtábla kihelyezését költségtérítés ellenében
engedélyezi.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester”
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, a módosításokkal elfogadott
egységes határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen – egyhangú - szavazattal a következő
határozatot hozta:
182/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Quartett 2001 Kft. és Heves Város
Önkormányzat közötti közterület-használattal
vegyes megállapodás jóváhagyása tárgyában
készült indítványt és a 180/2018 (XI.15.) és
181/2018. (XI.15.) határozatban foglaltak
szerinti módosításokkal a következő határozatot
hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a
határozatokban
foglalat
módosításokkal ezen határozat mellékletét
képező Quartett 2001 Kft. és Heves Város
Önkormányzat
közötti
megállapodást
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Heves
Város Polgármesterét a megállapodás
aláírására.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a megállapodás szerint az
önkormányzat által megtéríteni vállalt
beruházások közül a Tavasz utcát az Erkel
lakóteleppel
összekötő
útfelület
újraaszfaltozásának költségét Heves Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe
betervezni vállalja. A megállapodás szerinti
pénzügyi kötelezettségeknek az ezen felül
maradó része Heves Város Önkormányzat
2018. évi költségvetése városüzemeltetési
során rendelkezésre áll.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sveiczer Sándor polgármester”

Bejelentés:
Kis Tamás képviselő
Elmondta, hogy a szeptemberi ülésen kérte, hogy a képviselői keretről küldjenek egy
kimutatást a képviselők részére, amely eddig még nem érkezett meg. Továbbá akkor az is
szóba került, hogy a bontásra ítélt ingatlanok lebontása tél beállta előtt megtörténik,
információt kérne ezekről.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Hozzátette, hogy a Stratégiaiiroda vezetője megküldi a képviselők részére a képviselő keretről
szóló kimutatást. A bontás szervezés alatt áll, továbbá a már lebontottak elszállítása van
folyamatban Jásztelek lerakóba. Véleménye szerint a november 29-i testületi ülésre bővebb
információval fog rendelkezni. A 1,5 éve beadott pályázatok decemberben pozitív döntéssel
zárulhat, valamint a belterületi útra benyújtott pályázat is pozitív döntésben részesülhet.

Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 18 óra 48 perckor bezárta.

