Zápisnica
napísaná z príležitosti 8. zasadnutia
- ustanovujúceho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 15.12.2010
Predsedajúci :

Ing. Ladislav Rudický, PhD.
Ing. Alexander Néveri

Overovatelia :

Mgr. Ildikó Laposová
Ladislav Dobis

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ

:

Ing. Ladislav Jankó

1./

Po slávnostnom zasadnutí z príležitosti odovzdania ceny mesta PRO URBE v roku
2010 zakladateľke Nadácie Geriho zázračná pampa - Agneše Nagyovej na úvod
ustanovujúceho zasadnutia odznela štátna hymna Slovenskej republiky.
Primátor mesta Ing. Ladislav Rudický oboznámil prítomných s programom zasadnutia
a vymenoval Ing. Ladislava Jankó za zapisovateľa.
Za overovateľov zápisnice menoval Mgr. Ildikó Laposovú a p. Ladislava Dobisa.

2./

Nasledovala správa Ing. Kristíny Pivodovej, predsedkyne mestskej volebnej komisie
o výsledkoch komunálnych volieb dňa 27.11.2010.
Ing. Pivodová konštatovala, že voľby v našom meste mali nerušený priebeh. Vo dvoch
volebných obvodoch bolo zapísaných spolu 7440 voličov. Volieb sa zúčastnilo 4037
voličov, čo je 54,26 %. Novozvolený primátor mesta, Ing. Alexander Néveri získal
1211 hlasov.
Ing. Pivodová zablahoželala novozvoleným poslancom a primátorovi a popriala mu
veľa zdravia k naplneniu volebného programu.

3/

Ing. Ladislav Rudický vyzval novozvoleného primátora mesta, aby zložil zákonom
predpísaný sľub primátora mesta.
Ing. Alexander Néveri si prečítal text sľubu a potvrdil svojim podpisom pod text sľubu
na osobitnom liste.
Po tomto akte odstupujúci primátor odovzdal insignie mesta novému primátorovi
a Ing. Pivodová odovzdala Osvedčenie o zvolení za primátora.
Ing. Alexander Néveri, primátor mesta vyzval novozvolených poslancov, aby zložili
sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
Po prečítaní textu sľubu Ing. Pivodovou poslanci potvrdili podpisom pod text sľubu na
osobitnom liste.
MVDr. Peter Orsovics sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí.

-2Ing. Alexander Néveri sa vzdal mandátu poslanca a povolal 1. náhradníka, p. Viliama
Görföla, aby zložil sľub poslanca.
Pán Görföl svojim podpisom potvrdil zloženie sľubu.
4./

V ďalšom bode programu nasledovalo vystúpenie primátora mesta. Ing. Alexander
Néveri poďakoval Ing. Rudickému a bývalým poslancom za vykonanú prácu,
poďakoval voličom za dôveru a požiadal o dôveru aj tých, ktorí ho nevolili.
Z najbližších úloh v rámci samosprávy spomenul
- vytvorenie komisií, vymenovanie zástupcu primátora,
- audit mestského úradu a mestských podnikov,
- vytvoriť, otvorenejší, prehľadnejší systém, zvýšiť informovanosť,
- viac informácií o práci mestského úradu,
- verejnejšie zasadnutia mestského zastupiteľstva, občianske fóra,
- svoju funkciu bude vykonávať zo srdca s dobrým úmyslom a úprimne a žiada k tomu
o dôveru.
Pán primátor informoval o aktivite za získanie peňazí na dôstojnú silvestrovskú oslavu
a ohňostroj, namiesto individuálnych a nebezpečných petárd a pozval každého na
pouličný ples v noci 31. decembra.
Pán primátor dopredu poďakoval poslancom za konštruktívnu spoluprácu a uzavrel
rokovanie.

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

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

Uznesesenie č. 8-MsZ/2010
zo dňa 15.12.2010

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
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2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

konštatuje, že
1.

novozvolený primátor mesta Ing. Alexander Néveri zložil zákonom
predpísaný sľub primátora mesta

2.

zvolený poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca mestského zastupiteľstva :
MVDr. Dezider Bartalos
Ivan Bobkovič
Daniel Csepi
Ing. Štefan Csémi
Ing. Ildikó Dobis
Ladislav Dobis
Ing. Veronika Dóková
Mgr. Zalán Kórósi
Mgr. Ildikó Laposová
PaedDr. Marian Soóky
MUDr. Alžbeta Vrezgová

3.

Ing. Alexander Néveri sa vzdal mandátu poslanca mestského
zastupiteľstva

4.

náhradník za volebný obvod č. 1, Viliam Görföl zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného primátora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

Mgr. Ildikó Laposová
Ladislav Dobis
-------------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

