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PH/12968/2018
Jegyzőkönyv
Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-án
(csütörtökön) 16:36 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme
Jelen vannak: Ivanics Róbert, Kis Tamás, Szedlák Szabolcs, Varga István képviselők
Sveiczer Sándor polgármester
Makó Nándor alpolgármester
Kovács István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Lányi József Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság elnöke
dr. Nagy Péter jegyző
dr. Kovács Krisztina aljegyző
Balázs József irodavezető
Ecsegi Gábor irodavezető
Mező László irodavezető
Birnbaum István; Dr. Nagy Sándor, Tóth Miklós képviselők igazoltan voltak távol.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülésén jelenlévő
képviselők száma 8 fő. Az ülés határozatképes. Kiosztásra, illetve a megküldésre került egy
tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, egy pályázati összesítő. Továbbá
sürgősségi indítványok. Javasolta a „Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzatának a
pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének
módosítása tárgyában”, a „Sürgősségi indítvány a tagsági jogviszonyból származó szavazati
jog gyakorlásáról a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2018. december
20-i társulási tanács ülése, illetőleg a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Kft. taggyűlésén a tagsági jogviszonyból származó jogok gyakorlása tárgyában” továbbá a
„Sürgősségi indítvány a Társulási megállapodás módosításáról és a hulladékszállítással
összefüggő egyes kérdésekről, különös tekintettel a Dél-hevesi Kistérségi Társulás és a
Szelektív Nonprofit Kft. között létrejövő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása tárgyában”
előterjesztések felvételét és nyílt ülésen történő tárgyalását.
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NAPIRENDI JAVASLAT
Indítvány a Heves Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosítására
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

BETERJESZTŐ
Sveiczer Sándor
polgármester

Indítvány Heves Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló rendelet elfogadás
tárgyában
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester
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Indítvány Közbeszerzési Szabályzat módosítása tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

dr. Nagy Péter
jegyző

4/

Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő éves
munkatervének jóváhagyására
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Indítvány az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési
díjak felülvizsgálata, módosítása tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

Indítvány a III. számú vegyes fogorvosi körzet feladatellátásának
visszaadásáról,
feladat-ellátási
szerződés
megkötése a HEVA Kft.-vel, valamint megbízási szerződés
jóváhagyása III. számú vegyes fogorvosi körzet feladatainak
ellátása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester
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Indítvány az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

8/

Indítvány Heves belterület 109 hrsz-ú Vencel Parkban található
rekortán bontású pálya házirend tárgyában
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

dr. Nagy Péter
jegyző
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Indítvány a 3360 Heves, Zrínyi u. 2/B 3/5 szám alatti ingatlan
bérbeadása tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Kovács István
elnök

10/

Indítvány Heves Város Önkormányzata Képviselő testülete
222/2017. (XII.14.) önkormányzati határozata módosítása
tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester

11/

Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzatának a
pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Sürgősségi indítvány a tagsági jogviszonyból származó
szavazati jog gyakorlásáról a Regio-Kom Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás 2018. december 20-i társulási tanács
ülése, illetőleg a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Kft. taggyűlésén a tagsági jogviszonyból származó
jogok gyakorlása tárgyában
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Sveiczer Sándor
polgármester
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12/

Sveiczer Sándor
polgármester
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13/

Sürgősségi indítvány a Társulási megállapodás módosításáról
és a hulladékszállítással összefüggő egyes kérdésekről, különös
tekintettel a Dél-hevesi Kistérségi Társulás és a Szelektív
Nonprofit Kft. között létrejövő közszolgáltatási szerződés
jóváhagyása 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 8 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta a napirend pontok tárgyalását.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület a 186/2018. (XI.29.); 187/2018. (XI.29.); 188/2018. (XI.29.); 189/2018.
(XI.29.); 190/2018. (XI.29.); 193/2018. (XI.29.); 194/2018. (XI.29.); 195/2018. (XI.29.);
197/2018. (XI.29.); 201/2018. (XI.29.); 202/2018. (XI.29.); 203/2018. (XI.29.); lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Sveiczer Sándor Polgármester
Köszöntötte a 2018. évi Tiszta, Virágos Hevesért díjazottait, akik részére az ülés keretében
kerül átadásra az ezzel járó cím. Elmondta, hogy 19 fő hevesi lakos veheti át a díjat, melyhez
az önkormányzat nevében is gratulál. Ezt követően Sveiczer Sándor polgármester és Kovács
István elnök ünnepélyes keretek között átadta a díjazottak részére a plakettet és a címmel járó
vásárlási utalványokat.
Napirend előtt
Ivanics Róbert képviselő
A pénzügyi helyzet kapcsán kérdezte, hogy a 2017.12.19-én megkötött hitelből 32 300 118
forint vehető igénybe, az önkormányzat és intézményeinek összesen 108 976 869 Ft összegű
jelenleg fennálló tartozása van. Jól érti, hogy az OTP-től hitel került felvételre, és még ezen
felül is van még tartozás.
Ecsegi Gábor irodavezető
Válaszként elmondta, hogy jó látja a képviselő úr. Hozzátette, hogy várhatóan az évvégén még
iparűzési adóból 20 millió forint kerül befizetésre, továbbá számítanak még a decemberi nettó
finanszírozás összegével, amely 35 millió forint, továbbá a következő évi nulladik havi
előleggel, amely 25 millió forint, a közmunka elszámolás utófinanszírozásával, továbbá egyéb
bérleti bevételekkel, melynek összege 8 millió forint körül van. Az elmondott bevételekből a
hitel rendezhetővé válik. A kötelező támogatás elszámolása a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos szolgáltatói díj 40 millió forint körüli összeg, valamint van még 33 millió forint
szállítói tartozás is. Ezen bevételekből lenne rendezve a fizikai és közalkalmazotti állomány 50
ezer forintos cafeteria juttatása, amely a költségvetési rendeletben szerepel. Hozzátette, hogy
több kisebb összegű támogatás és szállítói állomány került nyilvántartásra, azonban
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összesenben az év végi kötelezettség állománya a megadott összeg maradhat, melyet
csökkentheti a második körben beadott REKI pályázat összege is.
Ivanics Róbert képviselő
Kiemelte, hogy az országgyűlés elfogadta az önkéntes túlórára vonatkozó indítványt, ezért
kéri, hogy a rendkívüli munkavégzés elrendelése a síkosság mentesítés kapcsán az ezzel járó
díj időben kerüljön rendezésre a munkavállalók részére.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta,a hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István bizottsági elnök elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen és 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 3 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett a
rendelet tervezet nem került elfogadásra.
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2. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló rendelet elfogadás tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kovács István, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta,a hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és 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 szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 9 igen egyhangú –- szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
16/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti viteléről szóló rendelet elfogadás
tárgyában készült indítványt és a következő
rendeletet alkotta.
16/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. napirendi pont tárgya: Indítvány Közbeszerzési Szabályzat módosítása tárgyában
Beterjesztő: dr. Nagy Péter jegyző
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és 3 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 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 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 határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
204/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 27. § (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva, figyelemmel az elektronikus
közbeszerzés
részletes
szabályairól
szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben
foglaltakra elfogadja a módosított, egységes
szerkezetű
Közbeszerzési
Szabályzatot
a
melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: közzétételért dr. Nagy Péter útján
Faragó Katalin hatósági ügyintéző
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4. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő éves munkatervének jóváhagyására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Nem hangzott el.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és 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.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 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 határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
205/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadta a
testület 2019. január 1-től december 31-ig
terjedő éves munkatervét.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: 2019. január 1., illetve folyamatos
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5. 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
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Kovács István, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta,a hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és 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.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
A szerződés január 31-én lejár, a bizottság véleménye, hogy a közbeszerzési eljárást el kellene
kezdeni.
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 határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
206/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat
intézményeiben alkalmazott térítési díjak
felülvizsgálatáról,
módosításáról
szóló
indítványt és úgy határoz, hogy Heves Város
Önkormányzata intézményi gyermekétkeztetés
feladatellátása vonatkozásában 2019. január 1től a szolgáltatási díjak változatlansága mellett
a térítési díjak nem változnak.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
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6. napirendi pont tárgya: Indítvány a III. számú vegyes fogorvosi körzet feladat-ellátásának
visszaadásáról, feladat-ellátási szerződés megkötése a HEVA Kft.-vel, valamint megbízási
szerződés jóváhagyása III. számú vegyes fogorvosi körzet feladatainak ellátása 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 Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta,a hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és 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.
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 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:
207/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a III. számú vegyes
fogorvosi alapellátási körzet feladat-ellátásának
visszaadásáról,
feladat-ellátási
szerződés
megkötése a HEVA Kft.-vel, valamint megbízási
szerződés jóváhagyása a III. számú vegyes
fogorvosi körzet feladat ellátása tárgyában
készült előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1.

Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves
Város Önkormányzatának (3360 Heves,
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2.

Erzsébet tér 2. képviseletében: Sveiczer
Sándor polgármester) a HEVA Hevesi
Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.-vel
(3360 Heves, Fő út 14., képviseletében:
Mező László ügyvezető) kötendő feladatellátási szerződést, valamint annak
elválaszthatatlan részét képező 1. számú
mellékletét a Hancsárikné Dr. Tóth
Bernadett fogorvos egyéni vállalkozóval
(székhely: 3200 Gyöngyös, Gazdász út
7/9. engedély szám: 9316-3/2008.,
vállalkozói igazolvány száma: ES435894,
adószáma:65554957-1-30)
kötendő megbízási szerződést.
Heves
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza Heves
Város Polgármesterét Sveiczer Sándort
a feladat-ellátási szerződés, A HEVA
Kft. ügyvezetőjét Mező Lászlót pedig a
megbízási szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Sveiczer Sándor polgármester
azonnal

7. napirendi pont tárgya: Indítvány az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása 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 tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kovács István, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és módosítási javaslattal élt, így 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Lányi József bizottsági elnök elmondta, hogy a Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
dr. Kovács Krisztina Aljegyző
Elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi bizottság módosító javasolta, hogy a közbeszerzési
eljárások ellenőrzésére vonatkozó belső ellenőrzés is kerüljön a belső ellenőrzési tervek közé.
Sveiczer Sándor Polgármester
Módosítást befogadta, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított
határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
208/2018. (XII.13.) 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 2019.
évi belső ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves belterület 109 hrsz-ú Vencel Parkban található
rekortán bontású pálya házirend tárgyában
Beterjesztő: dr. Nagy Péter jegyző
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.

406
Kovács István, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta,a hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és módosítási javaslattal élt, így 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:
209/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
A Heves Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Heves,
belterület 109 helyrajzi számú ingatlanon
található rekortán borítású pálya Házirendjét.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
Határidő: értelem szerint
9. napirendi pont tárgya: Indítvány a 3360 Heves, Zrínyi u. 2/B 3/5 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. Azonban a bizottság aggályait fejezte ki az indítványban szereplő határidő miatt,
hiszen a január 31-i időpont nagyon rövid ahhoz, hogy a felújítási munkálatok szakszerűen
elvégezhetőek legyenek.
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról, mely
szerint a határidő február 14-re módosuljon.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
210/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a 3360 Heves, Zrínyi M. 2/B 3/5 szám
alatti
ingatlan
bérbeadása
tárgyában
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előterjesztett indítványt
határozatot hozta:

és

a

következő

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
Bardiné Bohács Anikóval (születési helye:
Tiszafüred, születési ideje: 1969. 07. 18.
anyja neve: Mag Ida) – a 3360 Heves, 2/B
3/5 szám alatti ingatlanra vonatkozóan 2019. február 15.– től, 3 éves határozott
időtartamra, 2022. február 14.-ig terjedő
időszakra –közérdekű célból, piaci alapú bérleti jogviszonyt létesít.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Heves
Város
Polgármesterét
Sveiczer
Sándort
a
lakásbérleti szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint.
Jelentéstétel: 2019. február 15.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester útján
Kajtár József ügyintéző
10. napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Önkormányzata Képviselő testülete
222/2017. (XII.14.) önkormányzati határozata módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor polgármester
Elmondta, hogy a földhivatal felmérése alapján az ingatlan terület nagyobb ezért a korábbi
határozat módosítása szükséges.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Ivanics Róbert, mint a Pénzügyi Bizottságot képviselő személy elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Kovács István, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot képviselő személy elmondta,a hogy a
Bizottság tárgyalta az indítványt és 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.
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:
211/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megvitatta a Heves Város Önkormányzat
Képviselő
testülete
222/2017.
(XII.14.)
önkormányzati határozata módosítása tárgyában
készült indítványt és az abban szereplő Ferencz
Imre (3360 Heves, Széchenyi u. 7. szám alatti
lakos) vevő részére értékesítésre kerülő
ingatlanrész térmértékét 29 m2-re módosítja.
Felelős: dr. Nagy Péter jegyző
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány Heves Város Önkormányzatának a
pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének módosítása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az időskorúak részére biztosítandó csomag értéke 2000.- forintban volt
megállapítva, melyet maximum 4000.- forintra javasolja emelni.
Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Nem hangzott el.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
17/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzatának a
pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének
módosítása tárgyában készült indítványt és a
következő rendeletet alkotta.
17/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
12. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a tagsági jogviszonyból származó szavazati
jog gyakorlásáról a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2018. december
20-i társulási tanács ülése, illetőleg a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Kft. taggyűlésén a tagsági jogviszonyból származó jogok gyakorlása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy a DEHU Nonprofit Kft. 2018. november 7-én jogerősen bejegyzésre került a
cégbíróságon, ezen időszak alatt az összes érdekelt féllel megtörtént az egyeztetés, egyébként
három üzletrész és azokhoz kapcsolódó tulajdonos van. Kiemelte, hogy a DEHU Nonprofit
Kft. üzletrészt fog szerezni a közszolgáltató Szelektív Nonprofit Kft-ben, ezzel egyidejűleg
alvállalkozói szerződést, valamint albérleti szerződést is fog kötni, az autóbérlésre és a
pusztacsászi hulladékudvar működtetésére is. Hozzátette, hogy a Regio Kom Kommunális
Szolgáltató részéről érkezett meghívó december 20-i taggyűlésre. Elmondta, hogy Átány és
Boconád települések már elfogadták az előterjesztést, mint Regio-Kom tagok. Azonban
Kisköre és Tarnaméra településeket is érinteni fogja az előterjesztés, attól függetlenül, hogy
nem Regio-Kom tagok, de közszolgáltatási szerződés keretében ott is a Szelektív Kft. fog
szolgáltatni.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, ahhoz, hogy a DEHU január 2-án szolgáltatni tudjon 130 településen szükséges a
döntések elfogadása, köztük a kistérség 17 települése.
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dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy a Zagyva környéki társulás tulajdoni hányada, és az üzletrészek, továbbá a
salgótarjáni központú üzletrészek esetében előzetes tájékoztatás alapján a szükséges döntések
meghozatala megoldható lehet.
Kérdések
Ivanics Róbert képviselő
Megkérdezte, hogy a DEHU Nonprofit Kft. működőképes állapotban van már jelenleg, január
2-án lesz elegendő anyagi bázisa az elinduláshoz.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy a munkavállalói állomány és eszköz park megléte jóval fontosabb,
egyeztetések történtek, mind a jászberényi, mind az NHSZ Heves Kft. dolgozóival, az átvétel
jogutódlással történne. Az egyeztetések alkalmával többen is jelezték, hogy át jönnének az új
céghez, azonban a munkavállalók írásos nyilatkozatára lesz szükség.
dr. Nagy Péter jegyző
Hozzátette, hogy folyamatosan dolgoznak, hogy január 2-án el tudjon kezdődni a munka,
továbbá, hogy a személyi és a tárgyi feltételek is rendelkezésre álljanak. Az ügyvezető a
menettervek kialakításán és a működési engedély beszerzésén dolgozik.
Hozzászólás
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:
212/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a tagsági jogviszonyból származó
szavazati jog gyakorlásáról a Regio-Kom Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás 2018.
december 20-i társulási tanács ülése, illetőleg a
Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit
Kft.
taggyűlésén
a
tagsági
jogviszonyból származó jogok gyakorlása
tárgyában
készült
indítványt
és
a
következőképpen dönt:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szelektív Nonprofit Kft
vonatkozásában:
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a) a Társasági Szerződés 9.3. pontja alapján – a
további jogszabályi feltételek fennállása esetén –
beleegyezik abba, hogy a REGIO-KOM Térségi
Hulladékszállítási
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű Társaság a társaságban fennálló
üzletrész tulajdoni hányadának
- egynegyedét 50.000 Ft névértéken a
Dél-hevesi
Kistérségi
Társulásra
(székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.,
törzskönyvi nyilvántartási szám: 732121,
adószám: 15382867-1-10., képviselő:
Sveiczer Sándor elnök),
- egynegyedét 50.000 Ft névértéken a
DEHU
Dél-Hevesi
Kistérségi
Hulladékszállító Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságra (a továbbiakban:
DEHU Kft., székhely: 3360 Heves,
Szerelem
Alfréd
utca
l3.,
cégjegyzékszám:
Cg.
10-09-037093,
adószám: 26555263-2-10, képviseli:
Vörös József ügyvezető)
az 1. szám alatt csatolt üzletrész-adásvételi
szerződéseknek megfelelően átruházza, egyúttal
a Társaság lemond az elővásárlási jogáról és
nem jelöl meg elővásárlásra jogosult személyt
sem,
b) a Társasági Szerződés 1.10. pont g) alpontja
és 11.11. pontja alapján jóváhagyja a Kisköre
Város Önkormányzata és Tarnaméra Községi
Önkormányzat által átruházott hatáskörben a
Dél-hevesi Kistérségi Társulással megkötött, 2.
szám alatt csatolt közszolgáltatási szerződést,
c) a Társasági Szerződés 1.10. pont g) alpontja
és 11.11. pontja alapján jóváhagyja a Szelektív
Nonprofit Kft. és a REGIO-KOM társulás között
fennálló közszolgáltatási szerződés 3. szám alatt
csatolt módosítását,
d) a Társasági Szerződés 11.10. pont h) alpontja
alapján jóváhagyja a Szelektív Nonprofit Kft. és
a REGIO-KOM Társulás között fennálló bérleti
szerződés 4. szám alatt csatolt módosítását,
e) a Társasági Szerződés 11.10. pont d) alpontja
alapján jóváhagyja a Szelektív Nonprofit Kft. és
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a DEHU Kft. közötti 5. szám alatt csatolt
alvállalkozói szerződést,
f) a Társasági Szerződés 11.10. pont d) alpontja
alapján jóváhagyja a Szelektív Nonprofit Kft. és
REGIO-KOM Társulás szolgáltatási területén
alvállalkozói
tevékenységet
folytató
alvállalkozókkal
megkötött
alvállalkozói
szerződések 6. szám alatt csatolt módosítását,
g). a Társasági Szerződés 11.10. pont h) alpontja
alapján jóváhagyja a Szelektív Nonprofit Kft. és
a DEHU Kft. közötti 7. szám alatt csatolt
albérleti szerződést,
h). a Társasági Szerződés 11.10. pont h) alpontja
alapján jóváhagyja a Szelektív Nonprofit Kft. és
REGIO-KOM Társulás szolgáltatási területén
alvállalkozói
tevékenységet
folytató
alvállalkozókkal megkötött albérleti szerződések
8. szám alatt csatolt módosítását,
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Sveiczer Sándor
polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1.
pontja szerint gyakorolja a szavazati jogát,
illetőleg a szavazati joga gyakorlására
meghatalmazást adjon más tag képviselője
részére.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
13. napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány a Társulási megállapodás módosításáról és
a hulladékszállítással összefüggő egyes kérdésekről, különös tekintettel a Dél-hevesi
Kistérségi Társulás és a Szelektív Nonprofit Kft. között létrejövő közszolgáltatási szerződés
jóváhagyása tárgyában
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Az indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szóbeli kiegészítés
dr. Nagy Péter jegyző
Elmondta, hogy az előző napirendi pontra épül ezen indítvány, a kistérségi társulás tagjaként,
társulási megállapodás szintjén is szükséges a módosítás.
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Kérdések
Nem hangzott el.
Hozzászólás
Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
213/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta
a
Társulási
megállapodás
módosításáról
és
a
hulladékszállítással
összefüggő egyes kérdésekről, különös tekintettel
a Dél-hevesi Kistérségi Társulás és a Szelektív
Nonprofit Kft. között létrejövő közszolgáltatási
szerződés jóváhagyása tárgyában készült
indítványt és a következő határozatot hozta:
1. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként határoz, hogy jóváhagyja a
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás és a Szelektív
Nonprofit Kft. között a közszolgáltatási
szerződést, egyben felhatalmazza Sveiczer
Sándort a Társulási tanács elnökét arra,
hogy a közszolgáltatási szerződést 2019.
január 1. hatályba lépéssel aláírja és
megtegye
az
ehhez
szükséges
jognyilatkozatokat.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását
jóvá hagyja, mely szerint a Dél-Hevesi
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának III/B. fejezetének 7.
pontján az alábbi 9. alponttal egészül ki: „9.
A Társulás két tagönkormányzata - Kisköre
és Tarnaméra települések – 2019. január 01.
napjával átadják a hulladékgazdálkodáshoz
kapcsolódó
kötelező
önkormányzati
feladatuk ellátását a Társulásnak.
3. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a DEHU Dél-Hevesi
Hulladékszállító Nonprofit Kft és a Szelektív
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Nonprofit Kft. között létrejövő alvállalkozói
szerződés létrejöttét.
4. Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a DEHU Dél-Hevesi
Hulladékszállító Nonprofit Kft és a Szelektív
Nonprofit Kft. között létrejövő albérleti
szerződés létrejöttét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Kis Tamás képviselő
Ügyrendi hozzászólásként kéri az 1. napirendi ponthoz az „Indítvány a Heves Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosítására” való visszatérést, vannak pontjai mellyel továbbra sem ért egyet, azonban az
önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges a költségvetés elfogadása.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy Kis Tamás képviselő javasolja az 1. napirendi pontra való visszatérést. A
napirendi ponthoz való visszatéréshez minősített többség szükséges. Kérte a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak a napirendi ponthoz történő visszatérésről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
határozatot hozta:
214/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
visszatér a „Heves Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására” 1.
napirendi pont tárgyalására.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Beterjesztő: Sveiczer Sándor polgármester
Hozzászólás
Kovács István képviselő
Megköszönte a Jobbik Frakciónak, hogy visszatérnek az első napirendi ponthoz.
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Sveiczer Sándor Polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről.
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 8 igen egyhangú –- szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
18/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Heves Város Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására készült
indítványt és a következő rendeletet alkotta.
18/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bejelentés:
Kovács István
Elmondta, hogy korábban javasolta az iskolai gyermekétkeztetés felülvizsgálatát. Ivanics
Róbert képviselő társával részt vettek egy próba ebéden, kéri, hogy adjon tájékoztatást.
Makó Nándor Alpolgármester
Több témát érintene. Elsőként elmondta, hogy a gyöngyösi úti temetőből közel 30 ezer
kilogramm szemét elszállítása történt meg a napokban, melyben a Heva Kft. munkatársai is
közreműködte, köszöni a munkájukat. Kiemelte, hogy az országgyűlés elfogadat a fúrt kutak
bejelentési határidejének 2020. évre történő módosítását, kéri ezzel kapcsolatban a hevesi
lakosság tájékoztatását. A zöldhulladék elszállítása kapcsán kérdezte, hogy a téli időszakban
lesz-e még alkalom.
Kis Tamás képviselő
Megköszönte, a József Attila úti ingatlan elbontását és a terület kitakarítását. Továbbá
megkérdezte, hogy a hulladékszállítás, hogyan fog történni az ünnepek alatt.
Sveiczer Sándor Polgármester
Elmondta, hogy az NHSZ –el december 31-ig szerződés van, addig a szemét szállítást el kell
végezniük. Hozzátette, hogy a hevesi hírportálon megtalálható a szemétszállítás időpontjai az
ünnepek alatt. Az ingatlan elbontás kapcsán elmondta, hogy a törmelék elszállításra került a
jásztelki hulladéktelepre. Kiemelte, hogy a felső temető átvételének szerződése meg nem került
aláírásra, amelyre a jövő héten sor kerülhet. A zöldhulladék elszállítása kapcsán hozzátette,
hogy évi tíz elvitel szerepelt a szerződésben, amely megtörtént, vélemény szerint ebben az
évben már nem lesz.
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Ivanics Róbert képviselő
Az intézményben történő próbaétkezésről részletes tájékoztatást adott. Összességében
elmondható, hogy az ebéd mennyiségileg és minőségileg megfelelő, minimális eltérés volt
tapasztalható a megengedett határértékek szerint.
Dr. Nagy Péter jegyző
Az alpolgármester úr felvetésére válaszolva országgyűlés törvény módosítása kapcsán
elmondta, hogy a Magyar Közlönyben eddig még nem jelent meg, kihirdetést követően
intézkedni fognak és a lakosság tájékoztatása megtörténik. A felső temető kapcsán hozzátette,
hogy a szerződés aláírása után kerülhet sor a temetőkről szóló rendelet módosítására is.
Sveiczer Sándor Polgármester
Információt adott a DH Ügyelet kapcsán elmondta, hogy december 1-vel átvételre került az
ügyeleti ellátás, a korábban átadott 75-ös listából 68 tétel került visszaadásra. Hozzátette,
hogy a hatvani kórház biztosított eszközöket az ügyelet részére. Az Agria Ügyelettel fennálló
per jelenleg szüneteltetés alatt áll, elszámolási problémák miatt Heves Város Önkormányzata
nem teljesítette a kért összeget. Hozzátette, hogy a fizetés annak függvénye volt, hogy az
átadás-átvétel hogyan történik meg. Elmondta, hogy olyan megállapodást szeretnének kötni
az Agria Ügyelet Kft-vel, amelyben a per szüneteltetés utáni lezárásrakerül, melyhez a
képviselő-testületi döntés szükséges, így a jövő héten rendkívüli testületi ülésre kerülhet sor.
Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén Sveiczer Sándor polgármester a Képviselő-testület
ülését 17:52-kor bezárta.

