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Harmadszor módosították a költségvetést,
emelték a szemétszállítási díjakat

Postaláda – névtelen vonal

Az évtized sportolója: ifj. Gáspár
László. A Szlovákiai Testi Fogyatékos
Sportolók Szövetsége novemberben az
évtized legjobb sportolójává az ipolysá-
gi ifj. Gáspár Lászlót választotta. Az el-
ismerés valóban megérdemelt: mint asz-
taliteniszező kimagasló eredményeket
ért el a mozgássérültek között. Két para-
limpiai érem, számtalan hazai és nem-
zetközi verseny díjának tulajdonosa, több-
szörös világ- és Európa-bajnok. Sport-
sikereinek betetőzése az idei paralimpiai
aranyérem lehetne, amit szívből kívá-
nunk neki.

*
Sikeres szakmai év. Városunk kerá-

miaművésze, Kutak Adrienn, 2003-ban
kiállított műveivel kivívta több ország
művészének elismerését. Több hazai és
külföldi közös és önálló kiállítással köz-
ismert képtárakban szerepelt. A magyar-
országi Szobor Társaságnál pályázati tá-
mogatást nyert egy új szobor megal-
kotására. Az Iparművészeti Kollégium –
mint pályázati nyertesnek – fedezi a Kecs-
keméti Kerámia Stúdió idei szimpóziu-
mán az egyhónapi ott-tartózkodás költ-
ségeit. Ez bizonyára újabb művek meg-
alkotására ihleti a művésznőt. Művei je-
lenleg a komáromi Limis Galériában
vannak kiállítva.

*
2004-ben ismét többet fizetünk a

szemét elszállításáért. A képviselő-tes-
tület decemberi ülésén január 1-jei ha-
tállyal megemelte a szemétszállítás díját,
hogy a Műszaki Szolgáltatások Üzeme
ebből származó bevétele megközelítse
az e szolgáltatással járó kiadásait.

A családi házak és a társasházak
lakói évi 310 koronát fizetnek személyen-
ként. Az ötödik családtag – kedvez-
ményesen – már csak 100 koronát fizet.
Ugyanezért a vállalkozók évi 992 ko-
ronát, az üzletesek 1085 koronát fi-
zetnek. Kérvény alapján 50 %-os ked-
vezményt kaphatnak a 70 éven felüliek,
a ZŤP igazolvánnyal rendelkező szemé-
lyek és azok, akik más településen ideig-
lenes lakhellyel rendelkeznek.

*
A bűncselekmények felderítésében

körzeti rendőrségünk eredményes.
2003-ban a körzeti rendőrség Ipoly-
ságon 175 bűncselekményt regisztrált,
melynek 60 %-át felderítették. A kihágá-
sok száma elérte a 300-at, legtöbbjük
biciklilopás vagy a családi házaknál őri-
zetlenül hagyott használati tárgyak ello-
pása volt.

/my/

Innen-onnan

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

A városháza előcsarnokában elhelye-

zett postaládában talált olvasói észrevé-

telekre válaszolunk.

Olvasónk kéri, hogy szabályozzuk a
városi hangszóró jelentésének időpontját.

– A Városi Kulturális Központ
megszűnésével a városi hangszóró üze-
meltetése, karbantartása, valamint a jelen-
tések is a városi hivatal feladatai közé tar-
toznak. Mint azt a lakosság észlelhette, az
elmúlt hetek folyamán sikerült eltávolíta-
ni azokat a műszaki hibákat, amelyek kö-
vetkeztében elégtelen volt a hangszórók
működése több ipolysági utcában és Pe-
reszlényben is. A jelentések minőségével
és azok rendszerességével kapcsolatban vol-
tak, és még mindig vannak kifogásolni
valók – ennek tudatában vagyunk. Re-
mélhetőleg már januárban sikerül olyan meg-
oldást találnunk, amely majd lényegesen
javítja a városi híradás minőségét.

A további kérés arra irányul, hogy
legyenek figyelmesebbek a hulladékbe-
gyűjtők a lakossággal szemben.

– A levélíró arra utal, hogy a szemét
elhordását a lakótelepeken a kora reggeli
órákban kezdik, ami viszont elég nagy
zajjal jár, és ez zavarja a még pihenni vá-
gyó kisgyerekeket vagy az idősebb lakó-
kat is. Kérése az, hogy próbálják úgy
megszervezni a munkát, hogy az lehető-
leg minél kisebb bosszúságot okozzon.
Ezt a kérést – természetesen – továbbítot-
tuk az illetékeseknek annak reményében,
hogy megtalálják a módját a kifogásolt
probléma megoldásának.

További észrevételeiket, kérdéseiket

várjuk a 7410151-es, üzenetrögzítővel el-

látott telefonszámon, valamint e-mail cí-

münkön: sahy@sahy.sk.

Lendvay István
a VH elöljárója

Az ipolysági képviselő-testület Lőwy
János mérnök, polgármester vezetésével
2003. december 17-én tartotta 11. soros
ülését. A polgármester a jegyzőkönyv hi-
telesítésére Bóna Zsoltot és Kapa Sán-
dort jelölte ki. A képviselők a napirendi
pontok jóváhagyása után a javaslóbi-
zottság tagjaivá választották Srna Pál
mérnököt, Hajdú Andrást és Hammer-
smidt Béla mérnököt.

A határozatok teljesítéséről szóló je-
lentést Lendvay István mérnök, hivatal-
vezető terjesztette elő. Az interpellá-
cióban a képviselők kritizálták, hogy Pe-
reszlényben egy autóbusz a zöld öve-
zetben történő állandó parkolásával tönk-
reteszi a füvet, az éjszakai szórakozóhe-
lyek látogatói az utcákon randalíroznak,
az egyházi iskola konténereit a piac szeme-
tével töltik meg, még mindig megoldatlan
a főtéri biztonságos közlekedés /hiányoz-
nak a közlekedési lámpák/. Szóvá tették,
hogy több intézmény /cég, vállalat, üzlet/
cégtábláján hiányzik a magyar nyelvű fel-
irat. Javasolták a vandalizmus elleni szigo-
rúbb fellépést, a Sajó Sándor ház rendbe-
hozatalát, a sporttevékenység nagyobb
mérvű támogatását. A képviselők szerint
a finanszírozás terén jobban együtt kell
működni azokkal a községekkel, amelyek-
ből ipolysági iskolába járnak gyerekek.
Rákérdeztek, mikor kezd működni a fel-
újított közvilágítás, miért szünetel a film-
vetítés a helyi moziban, kiadja-e a város
2003-as évkönyvét, és miért nem közli a Hon-
ti Lapok a kihágást elkövető egyének név-

sorát stb.
A képviselők tudomásul vették az anya-

könyvi hivatal ügyintézéséről és a város
közbiztonságáról szóló jelentéseket.

Jóváhagyták az 5/2003 számú, az in-
gatlanadóról szóló kötelező érvényű ren-
deletet, amely 2004-re megszabja az ér-
vényes adókulcsokat, valamint a 2003-as
költségvetés harmadik módosítását, a kép-
viselő-testületi ülések 2004-es első félévi
munkatervét, a városi tulajdonban lévő he-
lyiségek bérleti díjának 13 %-os emelését,
a 7/2001-es rendelet 1. számú mellékleté-
nek módosítását /vagyis emelték a sze-
métszállítási díjakat/. Jóváhagyták az alap-
iskolák és óvodák igazgatóinak, valamint
a képviselők év végi jutalmazásának
összegét, a Vác városával kötendő alap-
szerződést és egy kétszobás városi lakás
bérbeadását.

A képviselők tudomásul vették, hogy
Danis László mérnök lemondott képvise-
lői mandátumáról, s helyét Olczár József
mérnök foglalta el. Az új képviselő
letette a képviselői esküt. A polgármester
ismertette a Műszaki Szolgáltatások Üze-
me /MSZÜ/ igazgatói posztjára kiírt
pályázat eredményét, melynek alapján a kép-
viselők a nyugdíjba vonuló Ferencz Jó-
zsef mérnök helyére 2004. január 1-jei ha-
tállyal Štefan Hanuska mérnököt ne-
vezték ki az MSZÜ új igazgatójává. Ez
újabb képviselőcserét jelent, mivel városi
alkalmazott nem tölthet be képviselői tiszt-
séget.

/morvay/ 


