
HONTI LAPOK 32004. február

Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

Ipolyságnak 2004-re kiegyensú-
lyozott költségvetése van

A városi képviselő-testület januári ülésén a képviselők el-
fogadták a városi hivatal új munkaidejét. Ennek értelmében
2004. február 1-jétől a következőképpen alakul a hivatal mun-
kaideje:

Hétfő: 7.30 – 15.30
Kedd: 7.30 – 15.30
Szerda: 7.30 – 16.00
Csütörtök: 7.30 – 15.30
Péntek: 7.30 – 15.00

A városi hivatalban továbbra is minden munkanap ügyfél-
fogadó nap.

Lendvay István mérnök, elöljáró

Meghívó
Az EURO GLOBAL nonprofit szervezet –
Európai Információs Központ, Komárom

és az Ipolysági Városi Hivatal
tisztelettel meghívja Önöket az

EURÓPAI INFORMÁCIÓS NAP
című előadásra, amelyet 2004. április 6-án rendezünk mező-
gazdászok, vállalkozók, helyi önkormányzatok és nonprofit szer-
vezetek részére.

Helyszín: az Ipolysági Városi Hivatal tanácsterme
Program:

9.30 – 10.00 – A résztvevők regisztrációja
10.00 – 12.00 – Szlovákia az Európai Unió küszöbén: a

strukturális alapok merítésének gyakorlati bemutatására kerül
sor, majd ismertetjük azt a minisztériumi hálózatot, melyeknek
feladata a programok bevezetése és a fejlesztési pályázatok alkal-
mazása. Szót ejtünk a kedvezményezettek köréről is.

13.00 – 14.30 – Pályázati esettanulmány bemutatása a
résztvevők javaslatai alapján: egy tetszőlegesen kiválasztott
támogatási, ill. fejlesztési terület bemutatása után sor kerül a kér-
vények kitöltésére is.

14.30 – Zárszó

Megváltozott a városi hivatal
munkaideje

– Lőwy János mérnök, polgármester részt vett azon a Léván
tartott összejövetelen, amelyen a Nyitrai Kerületi Tanügyi Hiva-
tal vezetője, Štefan Prónay mutatta be a megjelent polgármes-
tereknek ezt az újonnan alakult állami hivatalt, és felvázolta an-
nak munkakörét /jan. 12./.

– Városunk polgármetere részt vett azon a Rudolf Schuster
köztársasági elnök által rendezett fogadáson, amelyen az elnök
az új év kezdetén fogadta az önkormányzatok választott képvi-
selőit /jan. 13./.

– Lőwy János mérnök, polgármester váci kollégájával meg-
egyezett, hogy a két település testvérvárosi kapcsolatfelvételét le-
fektető alapszerződés ünnepélyes aláírására február 13-án kerül
sor Ipolyságon /jan. 14./.

– A német tulajdonban lévő ipolysági székhelyű Hörnlein
Slovensko kft. hivatalosan is megkezdte működését városunk-
ban. Ezt a jeles eseményt Lőwy János mérnök, polgármester és
Konrad Bantleon mérnök, a vállalat igazgatója kézfogással de-
monstrálta /jan. 16./.

– Zachar Pál mérnök, az újonnan alakult Lévai Körzeti Hi-
vatal vezetője a járás polgármestereinek bemutatta új hivatalát és
a hivatal osztályvezetőit /jan. 20./.

– Lendvay István mérnök, a városi hivatal elöljárója és Ra-
kyta Róbert, az építésügyi és környezetvédelmi osztály dolgo-
zója részt vett Pozsonyban a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. ál-
tal összehívott munkaértekezleten, amelyen Ipolyság csatornahá-
lózatának és a szennyvíztisztító állomás bővítésének engedé-
lyezési és kivitelezési terveit véleményezték. Az előírt ütemterv
szerint még az idén el kell kezdeni az építkezést /jan. 20./.

– Bélik György alpolgármester és Pálinkás Tibor, a Honti
Múzeum és a Simonyi Lajos Galéria vezetője részt vett a Ba-
lassagyarmaton rendezett Madách Imre-emlékünnepségen, és
Ipolyság képviseletében megkoszorúzták az író szobrát /jan. 20./.

– A város közvilágításának felújítására kiírt versenypályázat
lezárása után sor került a modern és alacsony fogyasztású vilá-
gítótestek szállításáról szóló szerződés aláírására. A közvilágítás
felújítása már elkezdődött: az egész városban folyamatosan
újítják fel a közvilágítást /jan. 26./.

Az ipolysági képviselő-tes-
tület január 28-án Lőwy János
mérnök, polgármester vezeté-
sével tartotta 12. soros ülését.
A polgármester az ülés jegyző-
könyvének hitelesítésére dr.
Somló Pétert és Kapa Sán-
dort jelölte ki. A napirendi
pontok jóváhagyása után a
javaslóbizottság tagjaivá vá-
lasztották Hammersmidt Bé-
la és Srna Pál mérnököket,
valamint Hajdú Andrást. Ezu-
tán az új képviselő, Oros Zol-
tán, aki a mandátumáról lemon-
dott Štefan Hanuska mérnök
helyét foglalta el, letette a tör-
vény által előírt képviselői esküt.

Az önkormányzat 2004-re
szóló költségvetésének jóváha-
gyását több mint egyórás vita
előzte meg, amelyben a képvi-
selők többsége felszólalt, ill.
módosító javaslatot terjesztett
elő. Ennek alapján került sor
több tétel átcsoportosítására. A
2004-re jóváhagyott folyó költ-
ségvetés bevételi és kiadási ol-
dala is 74,933 millió korona, a
befektetési költségvetéssel e-
gyütt 81,388 millió korona.
Ebből – többek között – a
Műszaki Szolgáltatások Üze-
me tevékenységének biztosí-
tására 5 millió, a városi utak ja-
vítására 900 ezer koronát kap.
A gyorsmentőszolgálatnak 400
ezer korona támogatást juttat a
város. A sport támogatására 573
ezer, a T–18 tornaterem üze-
meltetésére 100 ezer korona jut.

A képviselők a 2004-es vá-
rosfejlesztésre 4,28 millió ko-
ronát szavaztak meg, s utasí-
tották a város és a kórház veze-
tését, hogy kérvényezzék a kór-
ház delimitálásakor elmaradt
állami költségvetési támogatás
mielőbbi átutalását.

A testület jóváhagyta a vá-
ros főellenőrének évi munka-
tervét, a városi könyvtár, múze-
um és galéria 2004-es kulturá-
lis tevékenységének tervét, va-
lamint egy új kötelező érvényű
rendeletet a tűzvédelemről. U-
gyancsak jóváhagyták az új
gondozási díjakat szabályozó
2/2004 számú rendeletet, vala-
mint a városi lakásokért fize-
tendő új lakbéreket, a képvi-
selők és a bizottsági tagok díja-
zását az üléseken való részvé-
telért, illetve a T–18 tornate-
rem használati díját és a városi
rendőrség új járőrözési beosz-
tását.

A képviselők jóváhagyták
a városi hivatal dolgozóinak
heti munkaidejét, kisebb váro-
si telkek eladását, bérbeadását,
ill. bérleti szerződéseket, vala-
mint a városi lakásoknak az e-
lőterjesztett javaslat szerinti
bérbeadását. Olczár József
mérnököt megválasztották a
pénzügyi bizottság, Hammer-
smidt Béla mérnököt az épí-
tésügyi és környezetvédelmi
bizottság elnökévé, Oros Zol-
tánt pedig mindkét bizottság
alelnökévé.

Az interpellációban felhí-
vás hangzott el, hogy a képvi-
selők a felemelt juttatásukból
szponzorálják az iskolák szü-
lői munkaközösségeit. Felvető-
dött egészségügyi szakrende-
lők ipolysági megnyitásának
lehetősége is – megfelelő he-
lyiségek biztosítása esetén. A
felszólalók tolmácsoltak több
hiányosságot, melyek kiküszö-
bölése az egyes szakosztályok
vezetőire hárul.

A hatórás ülés a polgármes-
ter zárszavával ért véget.

/morvay/
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A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT


