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Mégsem zárják be az óvodákat Pályázat 

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

Az ipolysági képviselő-testület április
27-én Lőwy János mérnök, polgármester
vezetésével tartotta 15. soros ülését. A jegy-
zőkönyv hitelesítésére a polgármester Ol-
czár József és Hammersmidt Béla mér-
nököket jelölte ki, majd jóváhagyták a 25
pontos programjavaslatot.

A képviselő-testületi határozatok telje-

sítésének ellenőrzése után az interpelláció-

ban a képviselők kifogásolták a szemetes-
ládák hiányát a Homokon. Figyelmeztettek
az Észak lakótelepen és a pereszlényi út
mentén „kialakított” illegális szemétlera-
katokra, a volt közlekedési park elhanya-
goltságára és a város központjában gazzal
benőtt területek mielőbbi rendbetételére.
Felhívták a figyelmet az állami út kátyúi-
ra és a kijelölt gyalogátkelők újrafestésének
szükségességére. Felvetették: kívánatos len-
ne megszervezni a két testvérváros /Vác
és Ipolyság/ vállalkozóinak szorosabb e-
gyüttműködését, ami esetleg jelentős fej-
lesztéseket is eredményezhetne. Rákérdez-
tek, milyen konkurenciát jelent kórházunk-
nak a már működő Endoservice – MAC
egészségügyi kft. Ismét sürgették az ipoly-
sági székhelyű Ipoly–Garam Regionális
Fejlesztési Ügynökség és az önkormány-
zat közötti szorosabb együttműködést.

A képviselők tudomásul vették a helyi
adókról és illetékekről, a 2004-es Honti

Kulturális Napok előkészületeiről, a volt
Ipolysági Mezőgazdasági Szövetkezet in-
gatlanjainak vételi ajánlatáról és az Ener-
go-Bytos 2003. évi gazdálkodásáról szóló
jelentéseket.

A testület jóváhagyta a városi főellenőr
első negyedévi ellenőrzéseiről szóló jelen-
tést. Új pályázatot írtak ki a városi rendőr-
ség parancsnoki posztjára.

Hosszú vita után született döntés a pe-
reszlényi és a tesmagi óvoda, valamint ét-
kezdéik megszüntetésére tett javaslatról /a
két óvoda bezárását a városi iskolatanács
is javasolta/. Az önkormányzat oktatásügyi
és kulturális szakbizottsága nem értett egyet
a bezárással, s azt határozottan ellenezte a
két városrész képviselője is. Végül meg-
született a határozat: amennyiben mindkét
óvodát legalább 8-8 gyerek fogja látogat-
ni, félnapos jelleggel tovább működhetnek.

A testület 3/2004-es számú általános
érvényű rendeletében kijelölte a kampány-
plakátok kiragasztására szolgáló felületet.
Jóváhagytak néhány bérleti és adásvételi
szerződést, ill. a hordozható sífelvonó ela-
dását.

Az utolsó programpontban a képvise-
lők megtárgyalták az EU-csatlakozási ün-
nepségekkel kapcsolatos feadatokat, majd
az ülés polgármesteri zárszóval ért véget.

/morvay/

Postaláda – névtelen vonal
A városháza előcsarnokában elhelye-

zett postaládában talált olvasói észrevé-

telekre válaszolunk.

Egy olvasónk a városban szabadon kó-
borló kutyákra hívja fel a figyelmet, mi-
vel nemcsak ő, de az iskolás gyerekek is
félnek tőlük.

– Városunk statútuma tiltja a kutyatu-

lajdonosoknak, hogy kutyájukat póráz és

szájkosár nélkül kiengedjék a közterületre.

Sajnos, nem minden kutyatulajdonos tart-

ja be ezt a szabályt, így valóban találkoz-

hatunk az utcán kóbor kutyákkal. Minden

évben megrendeljük a befogásukat, így leg-

utóbb áprilisban járt a sintér Ipolyságon,

és 12 kutyát be is gyűjtött. A levélíró által

leírt eset kivizsgálására felkértük a városi

rendőrséget.

További észrevételeiket, kérdéseiket

várjuk a 7410151-es, üzenetrögzítővel el-

látott telefonszámon, valamint e-mail cí-

münkön: sahy@sahy.sk.

Lendvay István
a VH elöljárója

Ipolyság város önkormányzata pályá-
zatot hirdet az Ipolysági Városi Rendőr-
ség rendőrparancsnoki tisztének betölté-
sére.

Feltételek
– teljes középfokú vagy főiskolai vég-

zettség
– 25 év feletti kor
– erkölcsi feddhetetlenség /3 hónapos-

nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány/
– fizikai rátermettség
– B típusú jogosítvány, legalább 2 éves

vezetési gyakorlat
– számítógép-használói ismeretek
– a magyar nyelv ismerete
– további idegen nyelvek ismerete üd-

vös
– pozitív viszony a közszolgálathoz
– állandó ipolysági lakhely
– munkába állás: 2004. július 1.
A jelentkezések beküldési határideje:

2004. május  24., 12.00 óráig.
A jelentkezéseket „Konkurz MsP”

jeligével ellátott zárt borítékban a követ-
kező címre küldjék: Mestský úrad Šahy,
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy.

A jelentkezéshez csatolandó doku-
mentumok: életrajz, erkölcsi bizonyítvány,
a legmagasabb végzettséget igazoló okirat
hitelesített másolata.

Nem feltétel – a tisztség betöltése
után megszerezhető:

– fegyverviselési engedély
– szakmai rátermettséget igazoló ok-

mány
Információk: személyesen a városi hi-

vatalban vagy a 036/7411071 telefonszá-
mon.

A pályázat menete
1. Írásbeli szakmai teszt a következő

témakörökből:
– alapismeretek az önkormányzati te-

vékenységről a Tt. 369/1990 sz. törvény
és módosításai értelmében

– a Tt. 564/1991 sz. törvény – a közsé-
gi rendőrségről – és módosításainak is-
merete

– a Tt. 71/1967 sz. törvény – a köz-
igazgatásról – és módosításainak ismerete

– a Tt. 372/1990 sz. törvény – a vétsé-
gekről és kihágásokról – és módosításai-
nak ismerete

– a Tt. 140/1961 sz. – büntető törvény-
könyv – és módosításainak ismerete

2. Pszichoteszt
3. Szóbeli megmérettetés /beszélgetés/

A Komáromi Duna Menti Könyvtár-
ban 2004. április 6-án Fehér Miklós, a
Nyitrai Önkormányzati Kerület alelnöke
nyitotta meg a Hírességeink című vándor-
kiállítást, amely 6 magyarországi és 7 szlo-
vákiai megyei, regionális és városi könyv-
tár együttműködésének eredménye. A kö-
vetkező városok könyvtárairól van szó:

Sopron, Győr, Tatabánya, Vác, Szentendre,
Dunaszerdahely, Szenc, Érsekújvár, Pár-
kány, Ipolyság, Zselíz és Komárom. Az
ipolysági könyvtár Kovács Sebestyén End-
re orvost és Simonyi Lajos festőt mutatta
be. A bemutatott személyiségek között sze-
repelt – egyebek mellett – Széchenyi
István, Liszt Ferenc, Ozsvald Árpád, Franz

Schubert, Csontos Vilmos, Jedlik Ányos,
Czuczor Gergely, Jókai Mór, Lehár Ferenc
stb.

Ipolyságot a kiállítás megnyitóján dr.
Kolev Adrien, a városi hivatal oktatási,
kulturális, ifjúsági és sportosztályának ve-
zetője, Solmoši Márta, a városi könyvtár
vezetője és Korpás Pál, a kulturális és ok-
tatási bizottság elnöke képviselte.
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