Zápisnica
napísaná zo 4.zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 20.5.2020
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta
Mgr. Ildikó Laposová, zástupkyňa primátora

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Karol Nagy

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Gejza
Kórósi (10 – 0 – 0).
Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Sziszáka a Karola Nagya.
Následne primátor prečítal svoje vyhlásenie: Chcel by som pochváliť obyvateľov
nášho mesta za dodržiavanie mimoriadnych opatrení a zároveň by som sa im chcel
poďakovať za to, že sa navzájom chránili!
Od nasledujúceho dňa vstúpia do platnosti nové nariadenia, materské a základné školy
v našom meste začnú prevádzku od 1. júna. Žiadam každého, aby sa v prvých
týždňoch prísne riadili nariadeniami a konzultovali s riaditeľmi základných a
materských škôl!
Momentálne nemáme informáciu o infikovanej osobe v našom meste.
Pomaly prekonávame vírus s názvom COVID-19 a ak ho aj nedokážeme zastaviť,
naučili sme sa s ním žiť.
Udalosti posledných týždňov však poukázali na to, že na naše mestečko číha
väčšie nebezpečenstvo ako vírus, ktorý spôsobil hospodársky pokles. Hrozbou číslo
jeden nazývajú základnou organizáciou SMK vo Veľkom Mederi, ktorej členovia,
manipulujúci mestským zastupiteľstvom a obyvateľstvom, pracujú od novembra 2018
na tom, aby krížili moju prácu primátora a aby bránili efektívnej práci tým, že
vyvolávajú rozruch v meste, v ktorom žijeme. Za posledných 16 mesiacov okrem
svojej nespokojnosti a kritiky nič nedokázali preukázať.
Šíria lži a snažia sa využiť súčasnú situáciu, a to nasledovne:
Ja môžem dôverovať iba občanom nášho mesta a že spoločne dokážeme zabrániť
týmto negatívnym javom.
Druhým zdrojom nebezpečenstva je osoba Imre Tarcsiho a ním šírený antrax,
nenávisť, arogancia a zákernosť, ktoré šíri proti mojej osobe, ktorej súčasťou je moja
rodina a pomaly i celé mesto.
Ide o topiaceho sa človeka, ktorý stratil svoju dôveryhodnosť, aby mu v živote
naposledy venovali pozornosť. Je to taký človek, ktorý zničil nielen niekoľko
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svoje mesto na rovnaký osud.
Podľa súčasnej stavu je zodpovedný za dlh vo výške 190 000 EUR, ku ktorému sa
pripočíta 640 miliónov forintov akumulovaných v Maďarsku. Tieto dlhy sa do
dnešného dňa nepodarilo veriteľom vymôcť.
TAKÝTO ČLOVEK MI CHCE POVEDAŤ ČO ROBÍM ZLE?
Najväčším zdrojom nebezpečenstva však nie je jeho človek, ale klamstvá a výmysly,
ktoré šíri, čo má vplyv nielen na môj úrad, útočí na mňa, na moju rodinu a nepriamo
na každú veľkomederskú rodinu. TO NEMôŽEME PRIPUSTIŤ! JEHO
STRATÉGIOU JE VZBUDZOVAŤ STRACH. Prosím všetky matky, manželky a
babičky, zamyslite sa nad tým, ako by ste reagovali na to, keby takýmto spôsobom
útočili na vášho syna, manžela. Ja vydržím tieto útoky, zvládnem to, ale MOJA
RODINA nemusí!
Zdravá spoločnosť vytlačí takého jednotlivca zo seba a ignoruje ho!
Chcel by som reagovať na niekoľko „noviniek”, ktoré sa v posledných týždňoch
dostali do éteru a kategoricky sa dištancujem od ľudí, ktorí ich šíria. Bol som
prekvapený zistením, že ma dali do kontextu s niekoľkými stranami. Môžem
vyhlásiť,že som kandidoval ako nezávislý a tento volebný cyklus ukončím tiež ako
nezávislý!
Hlavným zdrojom príjmu vo Veľkom Mederi je termálne kúpalisko, takže má
strategický význam. Mesto robí všetko pre to, aby ho zachovalo. Objavili sa rôzne
fámy, z ktorých žiadna nie je pravdivá, čo znamená, že nebude existovať žiadny nový
konateľ, a keďže rozhodnutie chráni kúpalisko, o jeho osude môže rozhodnúť jedine
občianske - Holényi ho nepredá žiadnemu investorovi!
V spoločnosti TSM s.r.o. sa vynorili vážne problémy, tak som sa, bohužiaľ, musel
rozhodnúť pre odvolanie konateľa, ktorý za posledné 4 mesiace nazhromaždil dlh zo
mzdy a odpočtov vo výške 67 000 eur…
V pozícii primátora som z vôle Božej a z vôle ľudí a túto pozíciu považujem za svoje
poslanie.
Snažím sa využiť tieto 4 roky na rozvoj svojho mesta a chcel by som, aby si všetci
uvedomili, že toto je SLUŽBA, ktorú musím vykonať v prospech ľudí!
V týchto ťažkých časoch to môžeme zvládnuť iba spoločne!
DRŽME SPOLU, VEĽKÝ MEDER!
Pán Barczi upozornil primátora, že po otvorení mal najprv dať hlasovať o programe
rokovania, Ing. Pongrácz dodal, že tým stratil právo viesť rokovanie.
Pán primátor vyzval Ing.Pongrácza, aby upresnil, že na základe ktorého zákona
a paragrafu stratil právo viesť rokovanie. Ing. Pongrácz uviedol zákon č 369/1990 §12
ods 5.
Pán hlavný kontrolór na výzvu Ing. Pongrácza uviedol postup pri zahájení rokovania
podľa zákona o obecnom zriadení, konkrétny paragraf nevedel citovať .
Nakoľko pán primátor pokračoval vo svojom prednese, väčšina poslancov opustilo
rokovaciu miestnosť.
Na návrh pracovného predsedníctva nasledovala 5 minútová prestávka.

-3-

Na návrh Ing. Néveriho po krátkej výmene názorov zastupiteľstvo schválilo odňať
primátorovi právo viesť rokovanie a poveriť tým zástupkyňu primátora (8 – 3 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Na návrh Mgr. Ildikó Laposovej zastupiteľstvo schválilo program rokovania podľa
pozvánky (11 – 0 – 0).
Pozmeňovacie návrhy neodzneli.

3.

Potvrdenie vetovaných uznesení
Vetované uznesenie č. 3-MsZ/2020-9/b zo dňa 16.4.2020 bolo potvrdené (11 – 0 – 0).
Vetované uznesenie č. 3-MsZ/2020-9/c zo dňa 16.4.2020 bolo potvrdené (11 – 0 – 0).
Vetované uznesenie č. 3-MsZ/2020-11/a o finančnej výpomoci pre TSM s.r.o. bolo
stiahnuté z rokovania (11 – 0 – 0).
V diskusii Ing. Pongrácz vyslovil názor, že vymenovaním nového konateľa TSM
nastal neprávny stav v spoločnosti, Mgr. Varga dodal, že finančnú situáciu mal
vysvetliť ešte pôvodný konateľ a to sa neuskutočnilo.
Vetované uznesenie č. 3-MsZ/2020-11/b o finančnej výpomoci pre Termál s.r.o. bolo
potvrdené (11 – 0 – 0).
V diskusii pán primátor vyslovil presvedčenie, že urobil všetko za záchranu
termálneho kúpaliska a pracovných miest.
Ing. Pongrácz uviedol, že v rozpore s týmto tvrdením vetoval finančnú výpomoc
podniku, Ing. Néveri sa opýtal, či je pravda, že presvedčoval konateľa, aby prepustil
zamestnancov. Pán primátor uviedol, že k tomu sa vyjadrí v diskusii.

4.

Voľné návrhy
Návrh č. 4/a o predaji vyťaženého palivového dreva predložila pani Zuzana
Borsányiová, vedúca finančného oddelenia s odôvodnením, že sa jedná o majetok
mesta, preto je potrebné uznesenie MsZ.
Mgr. Varga uviedol, že na zasadnutí finančnej komisie nemali dostatok informácií,
aby sa vedeli vyjadriť. Až dnes obdržal 2 zmluvy, ale ešte nebol čas to preštudovať.
Po krátkej diskusii pán primátor konštatoval, že dnes odoslaný materiál je dostačujúci
na rozhodovanie, že podľa tých dokumentov mesto disponuje s vyťaženým drevom
a uviedol, že sa už zahájil predaj za cenu, na základe cenníka Lesy a.s.
Uznesenie bolo stiahnuté z programu rokovania (11 – 0 – 0).
Návrh súboru uznesení č. 5/a,b o prijatí úverov predložila p. Borsányiová.
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schválenými pôžičkami a 2. návrh sa týka prekrytia obdobia, kým nepríde štátna
dotácia na platy opatrovateliek.
Mgr. Varga informoval, že finančná komisia 1. návrh neschválila a k 2. návrhu vytkla,
že kým nevidia uzávierku za rok 2019, nemajú prehľad odkiaľ to chýba. On osobne je
za schválenie.
V diskusii pán primátor uviedol, že vlastne už od mája 2019 nedostávame túto dotáciu
a podobne sú na tom aj okolité obce.
Odpovedajúc na otázku informoval, že pôvodná zmluva bola o následnej úhrade
nákladov, na základe žiadosti zo strany mesta od 1.apríla sa zmenila na zálohovú
úhradu, ale ani tá ešte nebola uhradená.
Návrh uznesenia č. 5/a/1 – nebol schválený (2 – 8 – 1).
Návrh uznesenia č. 5/a/2 – nebol schválený (4 – 6 – 1).
Mgr. Laposová konštatovala, že týmto je návrh uznesenia č. 5/b bezpredmetný.
Pán primátor návrh uznesení č. 6/a – zrušenie uznesenia č. 11-MsZ/2019-10/c a
č. 6/b – nové znenie tohto uznesenia odôvodnil tým, že sa projekt dostal do 2. kola
a upresnili sa dáta výzvy.
Ing. Kórósi požiadal o písomnú informáciu ohľadne toho, že projekt bol objednaný
bez verejného obstarávania. pán primátor nato zareagoval, že to preverí.
Reagujúc na niektoré námietky poslancov pán primátor konštatoval, že doteraz konal
podľa schváleného pôvodného uznesenia a vyslovil presvedčenie, že tento projekt sa
nedostane do šuplíka.
Návrh súboru uznesení č. 6/a,b bol schválený (9 – 2 – 0).
Návrh č. 6/c o projekte na zavedenie moderných technológií do procesu činnosti
verejnej správy a komunikácie s občanmi predložil pán primátor.
Mgr. Varga informoval, že finančná komisia neodporúča, pretože nedostal od
projektovej manažérky žiadané materiály, osobne to nepovažuje za nevyhnutný
projekt. Pani zástupkyňa Mgr.Laposová konštatovala, že ona odoslala materiál na
emailové adresy poslancov.
Ing. Pongrácz to považuje za dobrú vec, ale aj tak nie sú na to peniaze.
Predložené uznesenie nebolo schválené (0 – 11 – 0).
Nasledovala 5 minútová prestávka.
Mgr. Ildikó Laposová predložila ďalší návrh č. 7/a o tom, že zastupiteľstvo berie na
vedomie vymenovanie PhDr. Bognára za konateľa MPBH s.r.o.
Ing. Balázs uviedol, že nemá žiadne výhrady voči menovanej osobe, ale zastupiteľstvo
sa už uznieslo na schválení Ing. Vargovej do tejto funkcie.
Pán Barczi upozornil, že vymenovanie by zastupiteľstvo malo „schváliť“.
Po krátkej výmene názorov zastupiteľstvo schválilo zmenu znenia návrhu uznesení
č. 7/a,b,c a to namiesto „berie na vedomie“ „schvaľuje“ (10 – 0 – 0).
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- uznesenie č. 7/a
(3 – 0 – 8)
- uznesenie č. 7/b
(0 – 2 – 9)
- uznesenie č. 7/c
(0 – 2 – 9).
Na návrh Ing. Pongrácza ako bod č. 7/d zastupiteľstvo žiada primátora na odstránenie
nezákonnosti pri vymenovaní konateľov (9 – 2 – 0).

5.

Diskusia
Pán primátor vo veci menovania a odvolávania konateľov mestských podnikov
konštatoval, že konal plne v zmysle príslušných zákonov. Schvaľovať má
zastupiteľstvo konateľov len pri zakladaní spoločnosti. Ak poslanci nesúhlasia, nech to
dajú preskúmať súdom.
Mgr. Varga sa opýtal, aké platené pozície boli ešte vytvorené v TSM.
Pán primátor informoval, že za prevádzkového riaditeľa bol prijatý Ing. Michnya
a dvaja zamestnanci mesta vykonávajú finančný a personálny audit v spoločnosti.
Zdôraznil, že k personálnym zmenám a zriadeniu krízového štábu na zachránenie
spoločnosti pristúpil, keď zistil, že podnik má neuhradené odvody vo výške 69 tisíc
eur.
Ing. Balázs namietol, že budú 2 platení vedúci vykonávať úlohy, ktoré doteraz
vykonával jeden a opýtal sa primátora, aké opatrenia realizoval na záchranu
termálneho kúpaliska.
Ing. Néveri sa opakovane opýtal, či je pravda, že odporučil konateľovi prepustiť
zamestnancov termálneho kúpaliska.
Pán primátor uviedol, že v súvislosti so situáciou v termálnom kúpalisku je v stálom
kontakte s konateľom. Je pravda, že navrhol ukončiť pracovný pomer so
zamestnancami na vzor niektorých veľkých firiem s tým, že by sa zároveň uzavrela
s nimi dohoda o prijatí po skončení krízovej situácie. Našťastie sa situácia zmenila
a štát poskytol pomoc aj nášmu kúpalisku.
Ing. Néveri informoval, že z dôvodu pozastavenia činnosti Hlásnika primátorom mesta
sa rozhodol zatiaľ z vlastných zdrojov, neskoršie spolu s poslancami financovať
vydanie nasledujúcich čísiel Hlásnika.
Pán primátor namietol, že v dôsledku krízovej situácie sa nekonajú podujatia,
Ing. Néveri však odvetil, aby sa to ponechalo na redaktorov.
V nasledujúcej diskusii sa vysvetlilo použitie vlastných zdrojov na platy
opatrovateliek.
Ing. Néveri upozornil, že podobnou finančnou operáciou by bolo treba chápať aj
pomoc TSM a Termál.
Pán primátor však odvetil, že u TSM nie je žiadna garancia na vrátenie do konca roka
a otázne je to aj v prípade Termál s.r.o.
Pán Karol Nagy namietol, že u TSM namiesto jedného, ktorý to robil 24 hodín denne,
budú riadiť dvaja.
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za trestný čin a je na dne aj pracovná disciplína v podniku. Povinnosť tvorby rezervy
u termálneho kúpaliska zrušil v roku 2011 práve Ing. Néveri.
Reagujúc na ďalšiu otázku uviedol, že za činnosť a hospodárenie (TSM) zodpovedá
konateľ a nie valné zhromaždenie (primátor).
Ing. Balázs by považoval za reálnu pomoc pre termálne kúpalisko poskytnúť príjmy
mesta z daní za ubytovanie.
Pán Sziszák spochybnil úmysel primátora pomôcť termálnemu kúpalisku, preto sa
opýtal, že teraz keď predmetné uznesenie je potvrdené, či podpíše prevod tejto
pôžičky.
Pán primátor to prisľúbil.
Pán Vladimír Kmeť, redaktor Hlásnika vo veci pozastavenia činnosti odvetil
primátorovi, aby naplnenie obsahom ponechal na redakčnú radu, už teraz má
pripravený materiál na 24 strán.
Pán Imrich Tarcsi reagujúc na úvodné slová primátora uviedol, že jeho slová ho
nevedia uraziť, odmietol však, že by sa dotkol členov rodiny primátora a vo veci
futbalu upresnil, že vďaka nemu sa veľkomederský futbal dostal zo 6. triedy až do
3. triedy.
Ing. Marta Vargová poďakovala Ing. Križanovi za získanie štátnej pomoci pre
termálne kúpalisko, poslancom za schválenie pôžičky a dnes aj primátorovi, že
prisľúbil prevod tejto pôžičky. Konštatovala, že situácia s rezervou je taká aká je, ale
treba sa z toho poučiť a zvážiť lepšie investičnú politiku spoločnosti.
Ing. Tibor Križan poďakoval za dnešné rozhodnutie vo veci termálneho kúpaliska,
zdôraznil, že za ťažkú finančnú situáciu podniku môže len a len pandémia, dôvody
absencie rezervy ešte neskúmal, ale včas informoval o možných problémoch.
Poďakoval aj občanom za pomoc v hnutí „Szívügyek“, nájomníkom v termálnom
kúpalisku za včasnú úhradu nájomného a aj ubytovateľom za ponúknutú možnosť
poskytnutia návratnej finančnej pomoci.
Odpovedajúc p. Karolovi Győrimu pán primátor vyvrátil fámu o odvolaní Ing. Križana
z funkcie konateľa.
Ing. Štefan Csémi sa opýtal, či budú preukázané schválené dotácie z rozpočtu mesta.
Pán primátor uviedol, že podľa momentálneho stavu nie, ale verí, že sa to zmení.
Ing. Csémi požiadal oznámiť to písomne, pretože u športových družstiev, konkrétne
u futbalistov, už teraz musia vedieť, či sa zapísať do súťaží na nasledujúcu sezónu
alebo nie. Upozornil, že ak to nedostanú, zanikne mládežnícky futbal vo Veľkom
Mederi. Pán primátor uviedol, že treba vytvoriť koncepciu rozvoja športu, navrhuje
športový klub prevádzkovať ako rozpočtovú organizáciu, aby športový život nebol tak
závislý na neočakávaných, krízových situáciách.
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je rada, že si mohla vypočuť kvalifikovanú správu Ing. Križana, ale aj ponuku
ubytovateľov poskytnúť pomoc.
Ing. Néveri sa opýtal primátora, prečo nekoná vo veci priemyselného parku, už
v novembri boli odprezentované 2 ponuky, mohlo byť už vypísané verejné
obstarávanie.
Pán primátor odvetil, že je to úlohou poslancov, on rozposlal ponuky, okrem dvoch
poslancov nikto nereagoval, až sa poslanci rozhodnú o podmienkach, vypíše verejné
obstarávanie.
Ing. Pongrácz poznamenal, že verejné obstarávanie mohlo byť vypísané aj bez
dopredu určenej ceny pozemku, potom sa mohlo hlasovať, či to prijmú alebo nie.
K riešeniu situácie v športe je potrebná otvorená komunikácia a hľadanie zdrojov
financovania.
Pán Sziszák odmietol, že by poslanci nepracovali, aj včera zasadala finančná komisia
do večera, naopak práve z úradu tam nebol vyslaný zapisovateľ komisie.
Pán primátor odmietol, že by tam nebol úmyselne vyslaný zapisovateľ a vyzval
predsedu kultúrnej komisie, aby zmapoval, akú nevyhnutnú pomoc potrebujú
organizácie – žiadatelia o dotáciu od mesta s poznámkou, že Ing. Pongrácz nepracuje,
vo svojich funkciách sa vyhýba práci.
Ing. Pongrácz upozornil, že v žiadostiach o dotáciu sú uvedené najnevyhnutnejšie
potreby organizácií a tie môže zohľadniť úrad už pri podpisovaní dohôd o dotáciách.
Ing. Néveri na obhajobu Ing. Pongrácza odmietol tvrdenie, že by nevykonával riadne
svoju funkciu.
Na konci tohto programového bodu ešte odznela výmena názorov medzi poslancom
Mgr. Vargom, podľa ktorého komisie dostali materiály na poslednú chvíľu, ale
prerokovali ich, len zapisovateľ komisie, hoci vedel o termíne zasadnutia neprišiel
a prednosta zakázal zamestnancovi sa zúčastniť na zasadnutí komisií.
Ing. Vajai to však nazval klamstvom, predseda komisie v zmysle zásad pre
zriaďovanie a činnosť komisií je povinný poslať pozvánku pred zasadnutím komisie
Ing. Vajai to však nazval klamstvom a vyzval Mgr. Vargu, aby ak vie dokázať svoje
tvrdenia, nech o tom spíše úradný záznam.
6.

Záver
Pani zástupkyňa primátora poďakovala za účasť a uzavrela rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

