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Terítéken a lakossági panaszok is – ülésezett a képviselő-testület
A városi tisztségviselők egyéb elfoglalt-

sága miatt 2004. november 30-ára tolódott
a városi képviselő-testület 22. soros ülése,
melyet Lőwy János mérnök, polgármes-
ter nyitott meg és vezetett, s amelyen mind
a tizenhárom megválasztott képviselő jelen
volt.

A napirendi pontok kiegészítése és jó-
váhagyása után a képviselők megvitatták
és jóváhagyták a tűzvédelmi általános ér-
vényű rendelet módosítását, amit a Lévai
Járási Tűzvédelmi Igazgatóság szorgalma-
zott. A módosítás értelmében négy tűzvé-
delmi felügyelőcsoport alakul: kettő magá-
ban a városban, egy-egy pedig Tesmag és
Pereszlény városrészekben. A továbbiak-
ban jóváhagyták három kisebb telekrész
eladását, valamint a volt Casablanca és
szabadidőközpont épületének és az utób-
bihoz tartozó teleknek árverés útján törté-
nő eladását. Törvénymódosítás tette szük-
ségessé a zöldövezetek védelméről szóló
melléklet jóváhagyását. A képviselők igent
mondtak a városi vízvezeték- és csatorna-

hálózat üzemeltetési módjára /b változat/
és a Műszaki Szolgáltatások Üzeme gaz-
dálkodási eredményének rendezését szol-
gáló könyvelési megoldásra. Egyetértettek
a Janko Kráľ utcai volt iskolai étterem
bérbeadásával és az adóhivatallal köten-
dő bérleti szerződésben szereplő bérleti
díjjal, valamint egy kétszobás lakás bérbe-
adásával.

A képviselők tudomásul vették a la-
kossági panaszokról szóló főellenőri je-
lentést. Az összegzés elárulja: a szomszéd-
sági pervatvarok és a lakosok együttélési
viszálykodásai dominálnak. Hiányzik az
egymás iránti türelem, megértés. Informa-
tív anyagként tudomásul vették a jövő évi
városfejlesztési elképzelést és az ipolysági
székhelyű közös községi hivatal eddigi te-
vékenységéről szóló jelentést.

A képviselők meghallgatták a polgár-
mesteri kezdeményezésekről szóló beszá-
molót is.

Az interpellációban a képviselők sür-
gették: a város vezetése intézkedjen, hogy

az illetékesek korlátozzák a város útjain
áthaladó kamionok haladási sebességét.
Küldjenek körlevelet az iskolákba, mely-
ben figyelmezetik a diákságot a petárda-
robbantás veszélyeire. Figyelmeztettek
arra is, hogy néhány oszlopon nem világí-
tanak a lámpák, és hogy kilátásban van az
egészségügyi intézmények tartozásainak
végrehajtás útján történő „rendezése”. A
jövőben kiadják-e a városi évkönyvet?
Polgármesteri válasz: véleménye szerint
elég, ha kétévenként jelenik meg. Mikor
likvidálják az illetékesek a volt mezőgaz-
dasági szövetkezet telephelyén tárolt
szennyező hulladékot? Ideje lenne új nevet
adni a Slovan Šahy futballklubnak. Ala-
pos felújításra várnak az ipolysági játszó-
terek is.

A vitában az egészségügy problémáiról
esett szó, valamint a városi temető sírjai-
nak és kriptáinak nyilvántartásáról.

Az ülés polgármesteri zárszóval ért vé-
get.

/korpás/

Az Ipolysági Városi Rendőrség 2004
szeptemberében összesen 104 esetet vizs-
gált, melyből 52 figyelmeztetéssel, 48
pénzbírsággal zárult, egy pedig még nincs
lezárva. A kirótt büntetések összege 6600
korona.

Októberben is folytattuk a fokozottabb
ellenőrzéseket nemcsak a város, hanem a
városrészek területén is: figyeltük a gya-
logátkelőket, buszmegállókat és az iskolák
környékét.

Lakosaink, ill. az Ipolyságra látogatók
a legtöbb kihágást, vétséget most is a tiltott
helyen történő parkolással követték el /35
esetben/, vagy vétettek a zöldövezetet vé-
dő rendelet ellen /23 esetben/.

Járőreink 42 esetben állapították meg,
hogy a gépkocsivezetők ingyen próbáltak
parkolni. Néhányan „megúszták” figyel-
meztetéssel, ill. tanáccsal, hogy vásárolja-

nak éves parkolókártyát, de 27 esetben ko-
molyabb rendőri intézkedésre /pénzbírság-
ra/ volt szükség.

16 esetben ellenőriztük a közterület-
használat jogosságát. Néhány esetben ta-
nácsolnunk kellett a közterület-használati
engedély meghosszabítását. Ötször ellenő-
riztük az építkezést folytatókat.

Továbbra is rendszeresen járőrözünk a
temetőben és környékén /az esti, ill. éjjeli
órákban is/ – megakadályozandó az eset-
leges síremlékrongálásokat. Lakossági be-
jelentés alapján vizsgáltunk és felderítet-
tünk egy pereszlényi közvagyonrongálást:
a helyi elkövetkők megrendelésre felszed-
ték a járdát, és az építkezési anyagot átad-
ták a megrendelőnek. Egy másik pereszlé-
nyi eset: az ingatlantulajdonos épülete zá-
rának sérülése következtében betörésre
gyanakodott, ami azonban nem igazoló-

dott be.
Tesmagon is volt egy vagyon elleni ki-

hágás: eltűnt kb. két tonna istállótrágya.
A helyiek segítségével vizsgáltuk és felde-
rítettük a lopást.

Közreműködtek öt bangladesi személy
menekülttáborba toloncolásánál is.

A városi hivatal pénzügyi osztályától
kapott névsor alapján megkezdtük az eb-
adót nem fizető kutyatulajdonosok elle-
nőrzését, ill. érvényt próbálunk szerezni
az adó mielőbbi befizetésének.

A vendéglátói egységekben októberben
is ellenőriztük a fiatalkorúak cigaretta- és
alkoholvásárlási tilalmának betartását, fő-
leg azokban, melyeket a fiatalok a tanítás
befejezése után látogatnak.

Rendőreink 59 esetben működtek együtt
az állami rendőrséggel és egyéb helyi, ill.
állami intézménnyel.

Mrázek Rudolf
városi rendőrparancsnok
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10.00 /a városháza díszterme/:
– megnyitó: Lőwy János mérnök, pol-

gármester
– Vas Ottó szaval
– előadások Simonyi Lajos életéről és

munkásságáról

– fogadás
14.00 /temető/ – emlékünnepség Simo-

nyi Lajos sírjánál, koszorúzás
14.30 /Simonyi Lajos Galéria/ –

emléktábla-avatás
Simonyi Lajos-emlékkiállítás

Ipolyság város és a Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre
tisztelettel meghívja Önt a képzőművész, Ipolyság város díszpolgára, főiskolai tanár

Simonyi Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából 2004. december 17-én
rendezett emlékünnepségre
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