Zápisnica
napísaná z 8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 3.7.2019
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Mgr. Tibor Hodosi

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
a informoval, že zasadnutie zvolal na návrh skupiny poslancov s jediným bodom
programu.
Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Sziszáka a Mgr. Tibora Hodosiho a
pracovné predsedníctvo v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Gejza Kórósi.

2.

Predloženie programu rokovania
Návrh programu zasadnutia podľa pozvánky bol schválený (11 – 1 – 0).
Následne pán primátor navrhol doplniť program, ako bod č. 4 zaradiť „voľné návrhy“
Takto upravený program rokovania bol schválený (12 – 0 - 0)

3.

Rozpočtové opatrenie
Pán primátor predložil návrh MSÚ na navýšenie rozpočtu manažmentu – na plat
zástupcu primátora. Ing. Pongrácz konštatoval, že od zasadnutia pred týždňom, keď
tento návrh bol stiahnutý z programu rokovania nedostali výkaz čerpania mzdových
prostriedkov a opýtal sa na nové okolnosti predloženia tohto uznesenia. Pán primátor
uviedol, že iný zdroj na zachovanie funkcie zástupcu primátora nevie predložiť.
Ing. Pongrácz následne predložil návrh na riešenie tejto situácie s dôvodovou správou
podľa prílohy č. 1
Tento návrh po krátkej diskusií bol schválený (11 – 1 – 0).

4.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh na podporu projektového zámeru SSOŠ Mostová na
budove vo vlastníctve mesta.
Predložený návrh uznesenia č. 4/a bol schválený (12 – 0 – 0)
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5.

Diskusia
Ing. Balázs pripomenul ponuku sprostredkovať vo veci vymenovania Ing. Vargovej za
konateľku MPBH. Pán primátor prisľúbil na druhý deň dohodnúť termín stretnutia.
Mgr. Albin Varga vymenoval výhrady k poslednému číslu Hlásnika júlového čísla
s júnovým kalendárom distribuovaného v júli, s pomiešaným poradím strán,
s jednotvárnym obsahom aj vzhľadom. Úplne chýba správa o Dni detí, alebo o Dni
zdravotne postihnutých, zato na niekoľkých stranách sa píše o RTG, hoci stále
nevieme kedy bude fungovať.
Pán primátor konštatoval, že vie o problémoch s tlačou a distribúciou hlásnika, plánuje
osloviť v poradí druhého vo verejnom obstarávaní so zámerom spolupráce
v budúcnosti.
Mgr. Albin Varga sa ešte opýtal na likvidáciu čiernych skládok, na čo bola schválená
čiastka 30000,--EUR. Pán primátor uviedol, že sa to ešte nečerpalo, prebiehajú
konzultácie.
Mgr. Hodosi sa opýtal, kto teraz riadi MPBH s.r.o.. Pán primátor uviedol, že bolo
predĺžené poverenie Mgr. Gulyásovej. Pán Nagy namietal, že o tom nebolo schválené
uznesenie MsZ. Pán primátor odôvodnil, že niekto musí podpisovať práce a výplaty.
Odpovedajúc na otázku Ing. Pongrácza pán primátor uviedol, že budúci týždeň plánuje
navštíviť riaditeľku nemocnice vo veci prevádzkovania RTG. Mgr. Varga namietol, že
v tomto prípade v lete ako bolo sľúbené ešte nebude prevádzkovať RTG pracovisko,
a čo ak sa nedohodne so Svetom zdravia. Pán primátor sa vyjadril optimisticky na
základe rokovaní s pani riaditeľkou pred pár mesiacmi. Rokovať treba o podmienkach
prenájmu pre nemocnicu, pretože mesto nemôže dať do prenájmu zadarmo. Prisľúbil,
že urobí všetko za úspešné rokovania.
O reklamácii starého RTG prístroja toho času nemá nové informácie.

6.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

