Zápisnica
napísaná z príležitosti 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 5.10.2017
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Ivan Bobkovič

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a informoval, že zasadnutie bolo potrebné zvolať
kvôli uzneseniu k projektu na rekonštrukciu telocvične základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským.
Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Sziszáka a p.Ivana Bobkoviča.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Viliam Görföl.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán primátor navrhol zverejnený program doplniť v bode č.5 prerokovaním nového
štatútu MsKS.
Takto upravený program rokovania bol schválený (8 - 0 - 0).

3.

Zloženie sľubu nového poslanca MsZ
Pán primátor informoval, že prvým náhradníkom po odstúpení PaedDr. Soókyho je
pán Mgr. Norbert Rudický, ktorého pozdravil a vyzval, aby sa oboznámil s textom
sľubu poslanca.
Mgr. Rudický sa podpísaním sľubu poslanca ujal tejto funkcie, k čomu mu pán
primátor zablahoželal.
V tomto programovom bode pán primátor spomenul aj ďalšiu personálnu tému
menovite, že pán Mgr. László Varga sa písomne vzdal funkcie kronikára mesta.
Požiadal to vziať na vedomie s tým, že určiť nového kronikára bude potrebné až na
ďalší rok.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie túto skutočnosť (11 - 0 - 0).

-24.

Majetkoprávne operácie
Pán Dénes Mikóczy navrhol schváliť predložené uznesenie, v ktorom sú už uvedené
presné náklady rekonštrukcie telocvične v základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským.
Predložené uznesenie bolo schválené bez diskusie (11 - 0 - 0).

5.

Štatút Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi
Pán zástupca primátora predložil na schválenie Štatút Mestského kultúrneho strediska
spracovaný riaditeľom MsKS, p. Gútaym, dokument potrebný pri predkladaní
projektov a žiadostí o dotácie.
Predložený materiál (príloha č.1) bol schválený (10 - 1 - 0).

6.

Diskusia
Pán Görföl navrhol zvážiť vklad mesta do OOCR Žitného ostrova, čo by sa mestu
vrátilo dvojnásobne od štátu v roku 2019.

7.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

