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1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Ospravedlnil sa za upravený čas a miesto konania zasadnutia zapríčinené prelínajúcimi
sa akciami v kultúrnom dome.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Viliam Görföl.
Za overovateľov zápisnice pán primátor menoval Mgr. Ildikó Laposovú a Ivana
Polgára.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán primátor oproti programu na pozvánke navrhol vynechať 7. bod rokovania,
nakoľko kvôli chorobe spracovateľky nebol pripravený písomný materiál a 9. bod,
Plán činnosti hlavného kontrolóra navrhol prerokovať hneď po správach hlavného
kontrolóra.
Ing. Néveri namietol pomenovanie zasadnutia riadnym, keďže sa nekoná už nie prvý
krát v riadnom čase.
Pán primátor prisľúbil držať sa plánovaných termínov, bohužiaľ pri posledných
zasadnutiach bolo treba pristúpiť k presunutiu termínu.
Ing. Pongrácz upresnil, že od leta sa žiadne zasadnutie nekonalo v plánovanom čase
a keď sa koná v inom, bola dohodnutá hodina začatia na 17.00 hod.

3.

Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Albert Nagy predložil písomnú správu (príloha č.1), ktorú zastupiteľstvo vzalo
na vedomie bez diskusie (12 - 0 - 0).
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(príloha č.2).
Na otázku Mgr. Laposovej doplnil, že termínom odstránenia nedostatkov je
31.december 2016 a prisľúbil referovať o dodržaní tohto termínu.
V tejto súvislosti pán Ivan Polgár informoval, že už zahájili odstraňovanie nedostatkov
v ich kompetencii, na opravu chyby vo VZN mesta však požiadal vedúceho
príslušného oddelenia MsÚ.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
K predloženému plánu (príloha č.3) vyslovil výhrady Ing. Pongrácz, pretože prakticky
obsahuje len kontrolné úlohy zo zákona.
Predložený písomný materiál bol schválený (12 - 0 - 0).

5.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor referoval o príprave rozpočtu na úrade ako aj v komisiách, zablahoželal
obchodnej akadémii a gymnáziu za obhájenie titulu Zelená škola a vzpieračom,
seniorom - Oskárovi Patasimu, Ladislavovi Juhászovi a Tiborovi Mezeymu za
strieborné medaily vo svojich kategóriách na Majstrovstvách sveta a Csabovi
Leisztnerovi za účasť vo finále Majstrovstiev sveta v kickboxe.
Informoval, že na Okresnej slávnosti Červeného kríža vyznamenali darcov krvi
a z nášho mesta získali dvaja striebornú /Gizela Matláková, Ing.Szabolcs Bugár/
a traja zlatú / Mikuláš Kozma, Tibor Kürti, Robert Varga/ Jánskeho plaketu.
V kultúrnom dome sa včera konala prezentácia novej knihy Jozefa Ravasza, dnes sa
stretol s ministrom životného prostredia. Rokovali hlavne o pripravovaných grantoch.
Zúčastnil sa aj rokovaní na pôde Veľvyslanectva Chorvátska o spolupráci
s partnerským mestom Požega.
V súčasnosti prebieha výstavba chodníka na Medveďovskej ceste, zateplenie
obytného domu č. 3300 a pripravuje sa výstavba parkoviska na Sídl.M.Corvina
a rekonštrukcia sociálnych miestností Základnej školy B. Bartóka.
Považuje za prioritné pripraviť projekty použiteľné pri účastiach na grantoch
v budúcom roku.
Pán primátor súhlasil s podnetom Mgr. Laposovej oplotiť už pred zimou premiestnené
ihrisko na Sídl.M.Corvina.
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6.

Interpelácie poslancov
Ing. Pongrácz namietol, že riaditeľka základnej umeleckej školy ani na dnešnom
zasadnutí nepredniesla správu o činnosti umeleckej školy.
Na otázku p.Bobkoviča pán primátor prisľúbil odstránenie havarijnej situácie
kanalizácie v Základnej škole J.A.Komenského najskôr počas jarných prázdnin.
Pán Bobkovič ďalej požiadal definitívne doriešiť rušenie nočného pokoja v Tunyó
tanya.
Pán Polgár prisľúbil dokončiť výstavbu chodníka na Medveďovskej ceste už budúci
týždeň a pán Sziszák požiadal dohliadnuť na dodávateľov zateplenia na
Sídl.M.Corvina kvôli znečisteniu okolia stavebným materiálom.

7.

Hlasovanie o udelení ceny PRO URBE
PaedDr. Marian Soóky ako predseda kultúrnej komisie informoval o podaných
kandidatúrach.
Za kultúrnu komisiu on osobne podal návrh na Mgr.Art. Jánosa Matusa, hudobníka,
dirigenta, pedagóga (príloha č.4) a MUDr. Cyprichová navrhla udeliť cenu Pro Urbe
speváckemu zboru Kék Nefelejcs, resp. všetkým skupinám pri Klube dôchodcov
(príloha č. 5).
Výsledkom tajného hlasovania zastupiteľstvo udeľuje cenu Pro Urbe v roku 2016
Mgr.Art. Matusovi (počet hlasov - 11, Spevácky zbor - 1, neplatné - 1).

8.

Pracovná verzia rozpočtu mesta na rok 2017
Pán primátor požiadal poslancov oboznámiť sa s predloženým materiálom
(príloha č. 6), prerokovať v komisiách, aby sa o tom mohlo v decembri rozhodovať.

9.

Majetkoprávne operácie
Návrhy uznesení podľa prílohy č.7 predložila Ing. Eva Kázmérová.
Návrh uznesenia č. 8/a/1 - vecné bremeno pre MPBH s.r.o. podľa zamerania
skutočného stavu bolo schválené (13 - 0 - 0).
Návrh č. 8/a/2 určenie prenájmu a návrh č. 8/a/3 - prenájom pozemku (bývalé
trhovisko) pre MPBH s.r.o. vyvolal ostrú diskusiu medzi poslancami.
Ing. Pongrácz požadoval tento pozemok vrátiť mestu a potom sa rozhodnúť ako ho
ďalej využívať. Nepovažuje za žiadúce do toho investovať, keď ani bezplatné
parkovisko na sídlisku nie je dokončené.
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predložené uznesenie je výsledkom tohto procesu, už je pripravená aj projektová
dokumentácia, stavebné povolenie.
Ing. Néveri sa vyslovil tiež proti predloženému riešeniu, Mgr. Kórósi a pán Bobkovič
naopak podporujú tento návrh.
V diskusii odpovedajúc Mgr. Kórósimu pán primátor informoval, že sa pracuje na
realizácii trhoviska na Ružovej ulici pri kotolni.
Predložený návrh č.8/a/2 bol schválený (9 - 2 - 2) a návrh č.8/a/3 bol schválený
(9 - 2 - 2).
Návrh č.9/a - zriadenie vecného bremena pre Ing. Fehérváriho - vjazd motorovými
vozidlami k jeho objektu cez štadión vyvolal tiež ostrú diskusiu. Niektorí poslanci
vyslovili svoje obavy ohľadne rozsahu a dôsledkov takého uznesenia, Ing. Hervay
však ubezpečil, že v uznesení sú vymedzené presne plochy a Mgr. Kórósi dodal, že čas
ako aj druh nákladných vozidiel môžu byť vymedzené zmluvne.
V tajnom hlasovaní poslanci schválili predložené uznesenie (9 - 4).

10.

Voľné návrhy
Návrhy predložené Ing. Kázmérovou č.10/a/1 - o financovaní splátok úveru
(13 - 0 - 0) a 10/a/2 a 3 - rozpočtové opatrenia (13 - 0 - 0) boli schválené.
Návrh Ing. Ildikó Dobis č. 11/a - o investičnom úvere na financovanie parkoviska bol
schválený (8 - 1 - 3).
Návrhy na delegovanie členov zriaďovateľa do školských rád :
-

pri Základnej umeleckej škole Józsefa Janigu
Dobis Ildikó, Ing.
Kórósi Zalán, Mgr.
Pongrácz Koloman, Ing.

-

pri Materskej škole na Železničnej ulici s VJM
Soóky Marian, PaedDr.
Árvaiová Ildikó, Mgr.
Földesová Andrea
Nagyová Gabriela

-

pri Materskej škole na nám. Bélu Bartóka
Bobkovič Ivan
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana

-5-

pri Centre voľného času
Katona Beata, Mgr.
Laposová Ildikó, Mgr.
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana

boli v tajnom hlasovaní schválené.
Ing. Silvia Csicsayová predložila návrh č.13/a na riešenie dvoch uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia a návrhy č.13/b/1-2 na schválenie týchto uznesení
s upresnenými údajmi.
Na otázku Ing. Néveriho Ing. Csicsayová informovala, že projekt pojednáva
modernizáciu Nám.Mládeže s vybudovaním bežeckej dráhy a umiestnením prvkov
streetfitnesu.
Návrh na zrušenie uznesení bol schválený (13 - 0 - 0).
Návrh na účasť v projekte “Po stopách Mateja Korvína“ a financovanie spoluúčasti bol
schválený (13 - 0 - 0).

11.

Diskusia
Pán Horváth z radov prítomných občanov sa opýtal, či funguje a ako hlásenie
mestského rozhlasu v káblovej televízii.
Pán Mikóczy pripustil, že to ešte nefunguje perfektne.
Pán Horváth ďalej navrhol riadne vyznačiť nový chodník pri štadióne, aby ho znovu
nevychodili kamióny.

12.

Záver
Pán primátor konštatoval, že sa aj na dnešnom zasadnutí venovalo zastupiteľstvo
dôležitým veciam.
Dodal, že pri príprave uznesenia, akcií sa zohľadňujú oprávnené požiadavky
a očakávania a ubezpečil každého, že pri verejných obstarávaniach sa v maximálnej
miere dodržujú zákony.
Pán primátor oboznámil poslancov s výsledkami prieskumu Transparency
International o otvorenosti samospráv, v ktorom sme sa podľa tlačových správ
umiestnili na poslednom mieste zo skúmaných miest.
Je to zhoršenie umiestnenia oproti roku 2014 o 18 pozícií, uviedol však, že nepoznáme
presne kritériá hodnotenia Transparency International a vyslovil presvedčenie, že
všetky informácie a rozhodovania samosprávy sú verejné. Dodal, že sa pripravuje aj
nová webová stránka mesta a uzavrel rokovanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

