Zápisnica
napísaná z príležitosti 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 2.3.2015
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Ildikó Laposová
Ivan Polgár

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Mgr. Zalán Kórósi.
Pán primátor overovaním zápisnice poveril Mgr. Ildikó Laposovú a Ivana Polgára.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán primátor predložil návrh programu podľa pozvánky.
Pán Dénes Mikóczy navrhol prerokovanie návrhu VZN, majetkoprávne operácie
a správu konateľov mestských podnikov posunúť pred prerokovanie rozpočtu mesta.
Ing. Pongrácz navrhol pred správou konateľov prerokovať rozpočet MsKS.
Takto upravený program rokovania bol schválený (12 - 0 - 0).
Na otázku Mgr. Laposovej pán primátor informoval, že plán zasadnutí MsZ bude
prerokúvaný v časti voľné návrhy.
V ďalšej časti tohto programového bodu pán primátor privítal majora JUDr. Imricha
Pákozdiho, nového náčelníka Obvodného oddelenia PZ v našom meste. Pán náčelník
sa predstavil poslancom a občanom, prisľúbil maximálnu ústretovosť pri riešení
problémov občanov a zároveň ich vyzval nebáť sa nahlásiť zistené prečiny.

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Hlavná kontrolórka mesta krátko komentovala písomne spracovanú správu
(príloha č.1).
Zastupiteľstvo správu vzalo na vedomie bez diskusie (12 - 0 - 0).
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Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor vo svojej správe (príloha č.2) spomenul prípravu rozpočtu mesta,
informoval, že v podnikateľskom inkubátore sú 2 kancelárie voľné, hovoril o návšteve
vo Svodíne vo veci tamojších skúseností s DAN AGRAR, o návšteve veľvyslanca
Srbska u nás, že mesto by zabezpečilo spravovanie evanjelického cintorína,
o dokončovacích prácach pri 6 bytových jednotkách na Jahodovej ulici, o rokovaniach
o programe ARRABONA ako aj o problémoch s prevádzkovaním autobusovej linky
Györ -Veľký Meder, o sneme ZMOŽO, o rokovaniach na viacerých ministerstvách
o pripravovaných projektoch.
Odpovedajúc na niektoré interpelácie na predchádzajúcom zasadnutí informoval, že sa
pripravuje rekonštrukcia kúrenia Polikliniky, že o osude bytov na Dunajskej č.1 sa
rozhodne po schválení rozpočtu a že podal žiadosť o prípadné odkúpenie chátrajúcej
budovy VÚC na Nám.B.Bartóka.
Na návrh Ing. Pongrácza namiesto „schvaľuje“ zastupiteľstvo len vzalo na vedomie
správu primátora (13 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Polgár využívajúc prítomnosť náčelníka PZ sa opýtal na možnosti zamedzenia
nedodržania rýchlosti na Mostovej ulici.
Pán náčelník za jediné vhodné riešenie považuje spomaľovače rýchlosti, pán Polgár
však s poukazom na skúsenosti v iných častiach mesta a premávku sanitiek na tejto
ulici s tým nesúhlasil.
Pán primátor v tejto súvislosti informoval, že požiadal mestskú políciu v spolupráci
s dopravným inšpektorátom zmapovať nepriaznivú situáciu s premávkou
a parkovaním kamiónov v oblasti čerpacej stanice Slovnaftu a OD Lidl.
Prítomný občan mesta p. Alexander Horváth v tejto súvislosti poukázal na potrebu
dobudovať chýbajúce chodníky v meste.
Pán Polgár ďalej interpeloval za doriešenie bezbariérovosti chodníka - schodov pred
OTP bankou.
Ing. Néveri sa opýtal primátora a mieni predložiť aj písomne dotaz aké kroky boli
od 15.decembra vykonané v záujme plnenia a úspešnosti projektu- autobusová linka
Györ-Veľký Meder.
Pán primátor zareagoval rozhorčene, pretože vyjadril presvedčenie, že autobusový
projekt podpísaný práve Ing. Néverim je pre mesto značne nevýhodný, nedá sa riadne
využiť a bude stáť mesto 600 tisíc eur.
Ing. Néveri zastal myšlienku projektu, považuje aj keď je finančne nevýhodný za
verejne prospešný, upozornil ďalej, že naplnenie projektu vyžaduje veľa práce, pričom
príslušná zamestnankyňa bola prepustená z úradu.

- 3Pán primátor odvetil, že sa nebojí povinností súvisiacich s naplnením projektu a už
hľadá riešenia na efektívnejšie využitie, aj tak však to bude finančne veľmi
nevýhodné.
Nasledovala diskusia o okolnostiach podpisovania tohto projektu a o úspešnosti
projektov spracovaných spomínanou zamestnankyňou.
Na konci diskusie MUDr. Vrezgová požiadala Ing. Néveriho, že ak sa v danej
problematike tak dobre vyzná ako to uviedol v diskusii, nech svoju pomoc ponúkne
primátorovi.
Ing. Néveri prisľúbil, že ak o to požiadajú, pomôže.
Reagujúc na poznámku Ing. Pongrácza pán primátor informoval, že už sa venuje
aktualizácii rozvojového plánu mesta. Ing. Pongrácz požiadal predložiť písomne
harmonogram úloh v tejto veci.
Mgr. Laposová požiadala zriadiť osvetlenie pri autobusovej zastávke na
Medveďovskej ceste a považuje za poburujúce riešenie bezbariérovosti Poštou
vyvesením oznámenia, že sú k dispozícii na tel.čísle, ktoré tam však nie je uvedené.
V súvislosti s osvetlením autobusovej zastávky na Medveďovskej ulici Ing. Pongrácz
vyslovil presvedčenie, že sa to vyrieši spolu so zriadením chodníka, navrhnutého už
pred rokom.
Pán Bobkovič poďakoval, že sa vyriešila jeho interpelácia v súvislosti so šetrením
verejného osvetlenia a pán Polgár v súvislosti s obmedzením prejazdu autobusov
Besnyeiho ulicou.

6.

Návrh č.1/2015 - VZN o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy .... na rok 2015
Písomný materiál (príloha č.3) komentovala spracovateľka, Liana Bzduchová.
Návrh VZN č.166 bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

7.

Majetkoprávne operácie (príloha č.4)
PaedDr. Tamás László predložil návrh na zámer odkúpenia ponúknutého majetku
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Ing. Pongrácz namietol, že najprv by sme mali poznať cenu.
Pán primátor informoval, že ak vyjadrí zastupiteľstvo svoj zámer, začnú sa rokovania
o cene a aj o možnom využití tejto nehnuteľnosti.
V diskusii sa p. Sziszák opýtal Ing. Néveriho, prečo nereagoval na októbrovú ponuku,
keď túto nehnuteľnosť mohlo mesto získať zadarmo pre využitie na spoločenské
účely.
Ing. Néveri oznámil, že k nemu sa táto žiadosť nedostala.
V diskusii MVDr. Bartalos, poznajúc predmetnú nehnuteľnosť, neodporučil ju kúpiť
vzhľadom na technický stav.
Zastupiteľstvo schválilo zámer kúpy tohto majetku (11 - 0 - 2).
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Rozpočet MsKS Veľký Meder
Pán riaditeľ mestského kultúrneho strediska krátko komentoval svoj návrh (príloha
č.5).
Ing. Pongrácz konštatoval, že pri rovnakých príjmoch od mesta ako vlani, zvýšenie
mzdových nákladov sa prejaví na úkor iných aktivít.
Predložený materiál bol schválený (12 - 0 - 0).

9.

Správa o činnosti spoločností založených samosprávou mesta
Ing. Tibor Križan informoval o vlaňajších štatistikách Termál s.r.o. a z tohto pohľadu
predložil plány na r. 2015 (príloha č.6).
Na záver poďakoval predchádzajúcemu primátorovi a zastupiteľstvu za spoluprácu.
Ing. Robert Michnya, riaditeľ MPBH s.r.o. informoval poslancov o plánoch
spoločnosti (príloha č.7) a taktiež poďakoval za doterajšiu spoluprácu.
Plánované aktivity TSM Veľký Meder, s.r.o. predložil Ing. Karol Varga (príloha č.8).
Norbert Magyarics, konateľ MŠK Veľký Meder, s.r.o. hovoril o problémoch
s investíciami, pretože firma je len prenajímateľom mestského majetku
a o nedorozumeniach s dotovaním futbalového oddielu a informoval o plánoch na
r. 2015 (príloha č.9).
Na konci svojej správy taktiež poďakoval za dôveru a spoluprácu.
Správy konateľov a riaditeľov zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

10.

Rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2015
Ing. Zuzana Anda, vedúca finančného oddelenia informovala, že predložený návrh
(príloha č.10) je už druhou, upresnenou verziou a v uznesení sú zohľadnené aj
pripomienky finančnej komisie.
Predložila ďalej programový rozpočet na roky 2015-2017 (príloha č.11).
Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Katarína Bugárová konštatovala vo svojom stanovisku
(príloha č.12), že návrh zodpovedá zákonným ako aj metodickým požiadavkám
a doporučila ho schváliť, resp. rozpočet na roky 2016-2017 vziať na vedomie.
Ing. Zalán Kórósi za finančnú komisiu odporúča schváliť rozpočet mesta a na podnet
Ing. Pongrácza predložil návrh finančnej komisie na dotácie spoločenským
organizáciám z rozpočtu mesta v celkovej výške 143 000,-€ (príloha č.13).
Na záver dodal, že o investičných akciách v rámci rozpočtu sa bude rozhodovať na
samostatnom zasadnutí.
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návrhy ostatných komisií, celková suma v rozpočte však je len asi polovica žiadanej.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že na vyššie náklady niektorých žiadateľov
v súvislosti s ich aktivitami celoštátneho charakteru sa dajú získať sponzorské dotácie,
pán Polgár upozornil na dôkladnejšiu komunikáciu v období odovzdania žiadostí
spoločenskými organizáciami, aby neprepásli určený termín, ďalej súhlasne Ing. Dobis
upozornila, že spoločenské organizácie majú aj iné možnosti získať dotácie než od
samosprávy.
Na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta aj s rozpisom dotácií
v prílohe č.13 (13 - 0 - 0).
Mestské zastupiteľstvo schválilo aj programový rozpočet mesta (13 - 0 - 0) a vzalo na
vedomie rozpočet na roky 2016-2017 (13 - 0 - 0), resp. stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu (13 - 0 - 0).

11.

Voľba konateľov a členov dozorných rád
Pán primátor svoj návrh na personálne zabezpečenie chodu mestských podnikov
označil ako veľmi vážny krok, ale vyslovil presvedčenie, že napriek obavám
vyslovených aj na verejnosti sa to osvedčí tak ako to funguje aj v iných mestách, napr.
v Šamoríne. Má za to, že je treba vysloviť dôveru zvoleným poslancom aj v týchto
funkciách. Po zákonnej stránke je to v poriadku a každý oslovený poslanec prijal svoju
kandidatúru na tú ktorú funkciu.
Následne pán primátor predložil kandidátov na :
konateľov Termál, s.r.o. Veľký Meder
Mgr. Zalán Kórósi
Viliam Görföl
konateľov Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder
Ing. Štefan Csémi
Ing. Ildikó Dobis
konateľov MŠK Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder
Daniel Csepi
Ivan Bobkovič
konateľov TSM Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder
Norbert Magyarics
Ivan Polgár
ako aj na

-

-

členov Dozornej rady pri Termál, s.r.o. Veľký Meder
- MVDr.Bartalos Dezider,
- Tarcsi Pavol ml.,
- MUDr.Vrezgová Alžbeta,
- Mgr.Laposová Ildikó,
- Ing.Dobis Ildikó
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-

-

členov Dozornej rady pri Mestskom podniku bytového hospodárstva, s.r.o.
Veľký Meder
- Mgr.Laposová Ildikó,
- Ing. Kórósi Gejza,
- Bobkovič Ivan
členov Dozornej rady pri MŠK Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder
- PaedDr. Soóky Marian,
- Ing. Erős Attila,
- Szombathy Attila
členov Dozornej rady pri TSM Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder
- MVDr.Bartalos Dezider,
- Sziszák Jozef,
- Mgr.Varga Albin

Informoval, že sa bude rozhodovať tajným hlasovaním a dodal, že v prípade
p. Csepiho sa jedná len o potvrdenie funkcie, pretože on je v registri zapísaný na dobu
neurčitú.
Ing. Pongrácz sa opýtal, či by nebolo potrebné zrušiť najprv členstvo v dozorných
radách u tých, ktorí sú navrhnutí na konateľov.
Pán primátor uviedol, že sa jednoducho môžu vzdať funkcie člena dozornej rady.
Ing. Pongrácz ďalej upozornil, že v zásadách odmeňovania chýba odmeňovanie
neposlancov v dozorných radách, opýtal sa, či bude každý z menovaných konateľov
vykonávať túto funkciu v hlavnom pracovnom pomere a vyslovil nesúhlas s tým, že
v tejto konštrukcii odmeňovanie konateľov bude netransparentné.
Pán primátor uviedol, že pracovný pomer u každého budú riešiť individuálne.
Ing. Pongrácz sa opýtal na osud súčasných riaditeľov, prečo s nimi primátor nepočíta ?
Pán primátor uviedol, že im skončí poverovacie obdobie a rozhodol sa takto.
V následnej diskusii Ing. Néveri vyslovil súhlasne s Ing. Pongráczom svoje obavy
z transparentnosti odmeňovania konateľov, že poslanci sa vzdajú svojej nezávislosti ak
im bude schvaľovať odmeny primátor. Vyslovil názor, že poslanci dostali od občanov
dôveru na funkciu poslanca a nie aby vykonávali platenú verejnú funkciu.
Odvetil, že v Šamoríne, kde to funguje podobne, nie primátor, ale celé zastupiteľstvo
tvorí valné zdromaždenie.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že prednesené obavy sú neopodstatnené, zámerom
tejto konštrukcie nie je rozdávanie odmien medzi sebou.
Ing. Néveri v súvislosti so zložením dozorných rád upozornil, že tí istí poslanci sa
striedajú v riadiacich aj kontrolných funkciách.
V súvislosti s odvolaním súčasných riaditeľov, odborníkov sa opýtal p. Polgára na
jeho prax v riadení firmy a prácu ľudí.
Pán Polgár uviedol, že ako člen dozornej rady pozná chod spoločnosti TSM a ako
poisťovací agent má dostatočnú prax v komunikácii so spolupracovníkmi a klientmi.
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Néveriho sa u občanov neosvedčilo.
Na otázku Mgr. Laposovej pán primátor informoval, že poverenie konateľov bude
trvať od 1.apríla do 31.marca po voľbách.
Výsledkom tajného hlasovania po krátkej prestávke oboznámil Mgr. Kórósi.
Konštatoval po jednom, že každý navrhnutý konateľ ako aj člen dozornej rady bol
schválený zastupiteľstvom.
Pán primátor poďakoval za výsledok hlasovania, konštatoval, že dôveruje schváleným
funkcionárom a ubezpečil každého, že pristúpia k práci s dostatočnou ráznosťou.
Zároveň im poprial veľa zdravia k naplneniu ich plánov.

12.

Voľné návrhy
Pracovné predsedníctvo predložilo návrhy predsedov na nového člena finančnej
komisie a na členov komisie športu a mládeže.
V tajnom hlasovaní zastupiteľstvo zvolilo Ing. Kornéliu Nagyovú za člena finančnej
komisie a Ľudovíta Buzgó, Daniela Csepiho a Mgr. Károlya Vargu ml. za členov
komisie športu a mládeže.
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní zvolilo Dezidera Kosára
a PhDr. Hedvigu Baloghovú za prísediacich pri Okresnom súde v Dunajskej Strede.
Ing. Zuzana Anda predložila návrh na prijatie úveru od Tatra Banky (príloha č.14) na
predfinancovanie projektu „Komunitné centrum“ v Ižope.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Pán primátor dodal, že sa vyskytli problémy s dodržaním termínov dodávateľom, ale
do júna by to malo byť hotové.
Pán zástupca primátora predložil návrh na plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2015
(príloha č.15).
Mgr. Laposová namietala, že poslanci to nedostali v písomnej forme.
Ing. Pongrácz ako kompromisné riešenie navrhol schváliť len dátum nasledujúceho
zasadnutia.
Pán primátor uviedol, že nasledujúce zasadnutie je plánované na 1.apríla, ďalšie na
6.mája a 24.júna.
Na návrh pracovného predsedníctva predložený plán zasadnutí bol schválený
(9 - 1 - 3).
Pán Polgár dodal, že o obchodných plánoch podnikov môže byť zvolané ešte aj
neplánované zasadnutie.

-8Pán primátor na konci tohto programového bodu informoval, že na nasledujúcom
zasadnutí sa bude treba venovať aj žiadostiam o doplnenie - aktualizáciu školských
rád.

13.

Diskusia
Pán Dénes Mikóczy, zástupca primátora pozval každého na spomienkové akcie dňa
15.marca spojené s kladením vencov na reformovanom cintoríne.
Následne sa bude konať v MsKS koncert skupiny VOX MEGERE a od 18.00 hod.
prezentácia knihy na aktuálnu tematiku.
Uviedol ďalej, že Maďarská akadémia umení oslovila naše mesto myšlienkou
zorganizovať v našom meste - každoročne oslavy ku dňu narodenia Bélu Bartóka,
pripomenúc tým súčasne aj dielo Tibora Ága. Bude to dňa 21.marca od 17.00 hod.
Ing. Pongrácz informoval, že dňa 28.marca sa usporiada 3. Aquakarneval v našom
meste a požiadal každého o podporu a účasť.
Pán Alexander Horváth vyjadril svoje prekvapenie, ale aj pochopenie k silným slovám
primátora Ing. Néverimu a v súvislosti s voľbami funkcionárov podnikov predvídal
vášnivú diskusiu na sociálnych sieťach. Vyčítal Ing. Néverimu, že bol zaujatý voči
p. Polgárovi a občanom neúčasť na rokovaní.

14.

Záver
Pán primátor sa ospravedlnil za rozčúlenie, ďalej informoval, že sa pripravuje
informácia občanom o sídlach úradov v našom meste ako aj v okrese.
Poďakoval za schválenie rozpočtu, dodržanie čoho v živote mesta považuje za
prioritné.
Na margo personálnych otázok u mestských podnikov vyjadril presvedčenie, že bude
všetko v poriadku fungovať, že dôvera sa odzrkadluje v skutkoch.

Poďakoval poslancom za aktívnu účasť na rokovaní a uzavrel zasadnutie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

