Zápisnica
napísaná z príležitosti 9. - ustanovujúceho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 7.12.2018
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Ildikó Laposová
Ing. Koloman Pongrácz

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice
Úradujúci primátor mesta JUDr. Samuel Lojkovič pozdravil prítomného podpredsedu
Trnavského samosprávneho kraja pána Mgr. Józsefa Berényiho, novozvoleného
primátora mesta Gergő Holényiho, novozvolených poslancov a všetkých prítomných
a krátko zhrnul výsledky vykonané v prospech mesta v rokoch 2014-2018.
Následne poveril zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
JUDr. Samuel Lojkovič zablahoželal novému vedeniu mesta, poprial veľa dobrých
rozhodnutí v prospech mesta a poďakoval odstupujúcim členom samosprávy,
spoločenským organizáciám ako aj súkromným osobám za vykonanú prácu
v uplynulom období.
Vyslovil presvedčenie, že má za sebou úspešné štvorročné obdobie a že až sa nové
vedenie oboznámi so skutočnými ukazovateľmi, číslami, budú vyvrátené fámy o zlej
finančnej situácii a zadlženosti mesta a mestských podnikov.
Záverom poprial každému príjemné vianočné sviatky.

2.

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Veľký Meder
Ing. Kristína Pivodová ako predsedníčka mestskej volebnej komisie predniesla
informáciu o výsledkoch volieb (príloha č.1).

3.

Zloženie sľubu novozvoleného primátora a poslancov, odovzdávanie osvedčení
o zvolení
Novozvolený primátor mesta p. Gergő Holényi prečítaním textu sľubu v slovenskom
a maďarskom jazyku a následným podpísaním sľubu sa ujal funkcie primátora mesta
a prevzal mestské insígnie.
Predsedkyňa mestskej volebnej komisie odovzdala primátorovi aj osvedčenie
o zvolení.
Po prečítaní textu sľubu poslancov Ing. Kolomanom Pongráczom v slovenskom
a maďarskom jazyku na výzvu predsedkyne mestskej volebnej komisie novozvolení
poslanci –
Ing. Peter Balázs
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Mgr. Tibor Hodosi
Ing. Gejza Kórósi
Mgr. Ildikó Laposová
Karol Nagy
Tamás Nagy
Ing. Alexander Néveri
Ing. Koloman Pongrácz
Mgr. Norbert Rudický
Darina Sobeková
Jozef Sziszák
Mgr. Albin Varga
podpísali text sľubu a prevzali osvedčenie o zvolení.
Ing. Pivodová konštatovala, že namiesto pána primátora, ktorý bol zvolený aj za
poslanca nastúpi náhradník, Ing. Róbert Lenče.
Ing. Lenče podpísaním textu sľubu sa ujal funkcie poslanca mestského zastupiteľstva
a prevzal od primátora mesta osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

4.

Vystúpenie primátora mesta
Pán Gergő Holényi, primátor mesta poďakoval za hlasy vo voľbách, poďakoval tým,
ktorí ho podporovali v doterajšom živote, ktorí ho pripravili na voľby.
Poďakoval voličom za dôveru, že hlasovali za zmenu. Považuje však za dôležité
okrem zmien v myslení aj zmeny v srdciach. Svoje vystúpenie uzavrel modlitbou.
Pán Mgr. Berényi vo svojom vystúpení poďakoval voličom, že vo voľbách vyslovili
svoj názor a kandidátom, že sa odvážili zmerať vo voľbách, odstupujúcim za
vykonanú prácu a novej samospráve poprial veľa úspechov.
Načrtol možnosti oblasti možnej spolupráce mesta a VÚC ako aj možnosti finančnej
výpomoci projektov mesta.
Konštatoval, že 4 roky ubehnú veľmi rýchlo, preto je potrebné dobre zvážiť
nasmerovanie mesta a poprial k tomu veľa úspechov.
Nasledovala krátka prestávka.

5.

Predloženie a schválenie zmeny programu ustanovujúceho zasadnutia
Predložený návrh pracovnej časti programu podľa prílohy č.2 bol schválený
(12 – 0 – 0).
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Koloman
Pongrácz.
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Na návrh pracovného predsedníctva zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky volieb
(12 – 0 – 0).
Mestské zastupiteľstvo konštatovalo, že novozvolený primátor mesta a poslanci zložili
zákonom predpísaný sľub (12 – 0 – 0).
Zastupiteľstvo konštatovalo, že sa uvoľnil mandát poslanca Gergő Holényiho
a náhradník Ing. Róbert Lenče zložil sľub poslanca MsZ (13 -0 – 0).
Na návrh pracovného predsedníctva zastupiteľstvo vzalo na vedomie vystúpenie
novozvoleného primátora (13 – 0 – 0).

6.

Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutia mestského zastupiteľstva
v osobitných prípadoch
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo touto funkciou poverilo Mgr. Ildikó Laposovú
(13 – 0 – 0).

7.

Informácia o poverení zástupcu primátora a o menovaní prednostu mestského úradu
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu pána primátora, že funkciou zástupcu
primátora poveruje Ing. Kolomana Pongrácza (13 – 0 – 0) a za prednostu mestského
úradu menuje Ing. Juraja Vajaiho (13 – 0 – 0).

8.

Zriadenie mestskej rady
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo zriadilo štvorčlennú mestskú radu (13 – 0 – 0).
Ing. Pongrácz doplnil informáciu, že mestská rada môže mať u nás max. 4 členov,
z toho jedným je zo zákona zástupca primátora.
Ďalších troch členov zvolilo zastupiteľstvo z piatich kandidátov.
Členmi mestskej rady sa stali Mgr. Norbert Rudický, Ing. Robert Lenče a p. Jozef
Sziszák.

9.

Zriadenie odborných komisií a výboru v mestskej časti
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo zrušilo odborné komisie zriadené uznesením
č. 14-MsZ/2014-7/a (13 – 0 – 0 ).
Následne zastupiteľstvo zriadilo komisie na volebné obdobie 2018 – 2022 podľa
návrhu č. 7/b (13 – 0 – 0).
Na návrh Ing. Kolomana Pongrácza zastupiteľstvo zriadilo aj výbor v mestskej časti
Ižop (13 – 0 – 0).
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jednotlivých komisií nasledovne :
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára
a transparentnosti mesta – Ing. Alexander Néveri
- Komisia finančná a správy mestského majetku – Darina Sobeková
- Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia – Ing. Robert Lenče
- Komisia sociálna a zdravotná – Mgr. Ildikó Laposová
- Komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií – Ing. Koloman Pongrácz
- Komisia cestovného ruchu – Ing. Peter Balázs
- Komisia prevencie a bezpečnosti mesta – Mgr. Tibor Hodosi
Za predsedu komisie športu a mládeže z kandidátov Ing. Peter Balázs a Ing. Gejza
Kórósi bol zvolený Ing. Peter Balázs (7 – 6).
Členmi odborných komisií v tajnom hlasovaní sa stali :
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára
a transparentnosti mesta
Mgr. Norbert Rudický
Mgr. Albin Varga
- komisia finančná a správy mestského majetku
Mgr. Norbert Rudický
Ing. Robert Lenče
Jozef Sziszák
Ing. Koloman Pongrácz
- komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia
Ing. Gejza Kórósi
Ing. Alexander Néveri
Jozef Sziszák
Mgr. Tibor Hodosi
- komisia sociálna a zdravotná
Ing. Koloman Pongrácz
- komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií
Ing. Ildikó Laposová
Darina Sobeková
Karol Nagy
- komisia športu a mládeže
Mgr. Tibor Hodosi
Tamás Nagy
Ing. Gejza Kórósi
- komisia cestovného ruchu
Mgr. Albin Varga
Darina Sobeková
- komisia prevencie a bezpečnosti mesta
Karol Nagy
Mgr. Albin Varga
Ing. Koloman Pongrácz
- výbor pre mestskú časť Ižop
Karol Nagy
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redakčnej rady v zložení :
Ing. Koloman Pongrácz
PaedDr. Marian Soóky
Mgr. Mária Estergájošová
Mgr. Angéla Sörös
PhDr. Mária Virágh
Mgr. Attila Puskás

10.

Určenie platu primátora
Mestské zastupiteľstvo na návrh pracovného predsedníctva určilo plat primátora mesta
vo výške 2 481,-€ (13 – 0 - 0).
Tajným hlasovaním zastupiteľstvo zvýšilo plat primátora o 35,38 %, to je na sumu
spolu 3 359,-€.

11.

Poverenie sobášiacich
Na návrh primátora mesta a so súhlasom menovaných vo verejnom hlasovaní
zastupiteľstvo poverilo funkciou sobášiacich Mgr. Ildikó Laposovú (12 – 1 – 0)
a Ing. Kolomana Pongrácza (12 – 1 – 0).
Pán primátor je sobášiacim zo zákona.

12.

Dozorné rady pri mestských podnikoch
Na návrh primátora mesta zastupiteľstvo odvolalo členov dozorných rád mestských
podnikov – uznesenie č.10/a (13 – 0 – 0).
Tajným hlasovaním zastupiteľstvo schválilo členstvo týchto kandidátov v dozorných
radách spoločností :
- Termál s.r.o.
- Mgr. Peter Antal
Richard Forró
Mgr. Norbert Rudický
Ing. Róbert Lenče
Peter Szajko
- TSM Veľký Meder, s.r.o. – Tamás Nagy
Mgr. Albin Varga
Ing. Peter Balázs
Mgr. Tibor Hodosi
Mgr. Marcela Szabóová
- MPBH, s.r.o.
- Ing. Gejza Kórósi
Daniel Barczi
Mgr. Tibor Hodosi
Ing. Tomáš Bankó
Ing. Viliam Varga
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Attila Raisz
Daniel Barczi
Mgr. Tibor Hodosi
Tamás Nagy
Na návrh pána primátora mesta zastupiteľstvo tajným hlasovaním schválilo odvolanie
všetkých 8 konateľov mestských podnikov.
Ing. Pongrácz dodal, že vydanie rozhodnutia a určenie termínu odvolania už je
v kompetencii valného zhromaždenia – primátora.
Odpovedajúc Mgr. Laposovej pán primátor ako prechodné riešenie navrhol schváliť
vymenovanie za konateľa Termál s.r.o. Ing. Tibora Križana a JUDr. Tamása Puskása,
za konateľa TSM Veľký Meder, s.r.o. JUDr. Petra Nyílfu a za konateľa MPBH s.r.o.
Mgr. Evu Gulyášovú na dobu určitú do 31.3.2019.
MŠK Veľký Meder s.r.o. je t.č. nečinná, preto tam nie je potrebné riešiť konateľov.
Predložený návrh bol schválený.
Na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo schválilo vyzvať primátora mesta vyhlásiť
výberové konanie na obsadenie funkcií konateľov v mestských podnikoch v termíne
do 31.3.2019.
Tento návrh bol schválený (13 – 0 – 0).

14.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh v tomto roku nerozhodovať o udelení ceny Pro Urbe.
Ing. Pongrácz vysvetlil, že vlastne o tom malo rozhodovať ešte odstupujúce
zastupiteľstvo a v tejto situácii by nebolo šťastné rozhodovať a prípadne odmietnuť
jediného navrhnutého.
Predložený návrh (uznesenie 11/a) bol schválený (13 – 0 – 0).
Návrh na vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v roku 2018
doterajšiemu primátorovi nebol schválený (4 – 1 – 8).
Ďalší návrh pána primátora – úloha hlavnému kontrolórovi bol podľa Ing. Néveriho
nepresne formulovaný, preto Ing. Pongrácz navrhol stiahnuť z rokovania.
Pán primátor svoj návrh stiahol za účelom prepracovania.
V ďalšej časti tohto programového bodu pán primátor informoval, že
v predchádzajúcom období požiadal doterajšieho primátora pripraviť odovzdanie
písomností a informácií podľa dvojstranového zoznamu, doteraz však nedostal žiadne
informácie.
Túto správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
JUDr. Lojkovič dodal, že tieto informácie môže odovzdať až teraz po zložení sľubu
primátora a informáciu o nečinnosti vo veci Pro Urbe doplnil s tým, že predmetná
nominácia formálne nezodpovedala podmienkam podľa VZN.
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zmluvy príslušníkov mestskej polície z hľadiska §97,98,99,122 a 123 Zákonníka
práce.
Tento návrh bol schválený (12 – 0 – 0).
Návrh primátora mesta na termín nasledujúceho, neplánovaného zasadnutia –
19.12.2018 o 16.00 hod. – bol schválený (12 – 0 – 0).

15.

Diskusia
Pán Rostás požiadal doplniť komisie aj odborníkmi z radov občanov mesta.
Ing. Marta Vargová ako riaditeľka hotela, podnikateľka v oblasti turizmu upozornila
na dôležitosť spoľahlivého prevádzkovania termálneho kúpaliska a požiadala
o komunikáciu s podnikajúcimi v tejto oblasti.
Ing. Pongrácz ubezpečil, že do komisie cestovného ruchu boli schválení poslanci –
ubytovatelia a predsedom je riaditeľ OO CR.
Pán Meliško vo svojom príhovore novej samospráve naznačil štartovaciu čiaru
predovšetkým v oblasti turizmu a zdravotníctva.

16.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, pozval prítomných a občanov na zapálenie
2. sviečky na adventnom venci v nedeľu o 17.00 hod. a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

