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Az ipolysági sportolók felkészülten várják a tavaszi idényt

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

A városháza előcsarnokában elhelye-
zett postaládában talált olvasói észrevéte-
lekre válaszolunk.

A levélíró a város polgármesterének
címzett levelében a Ľ. Štúr utca rossz
műszaki állapotára figyelmeztet, továb-
bá panaszkodik az utcában parkoló te-
herautókra is.

A választ Lőwy János mérnöktől, vá-
rosunk polgármesterétől kértük.

– A Ľ. Štúr utca rossz műszaki állapota,
sajnos, évek óta ismeretes, és fájó problé-
mája a városnak. Ez az állapot az új
szennyvízcsatorna megépítésétől tart, a-
melynek kivitelezésére azért volt szükség,
mert minden nagyobb eső után a szennyvíz
elöntöte az utca jónéhány családi házát a
meglévő utcai vezeték elégtelensége miatt.
Erre a lakosok kérésére és az önkormány-
zat döntése alapján került sor. Sajnos, a
vezeték lefektetése után a kivitelező – la-

Postaláda – névtelen vonal
kossági nyomásra – elvégezte az aszfalto-
zást, még mielőtt a töltés kellőképpen
megszállt volna, vagy nem végezte el meg-
felelően annak tömörítését. Ennek eredmé-
nye az út jelenlegi állapota. Az útburkolat
kijavítására a helyi utak javítási terve alap-
ján kerül sor az önkormányzat előzetes jó-
váhagyása után.

A tehergépkocsik parkolására tett ész-
revétel valóban igaz, ezért fokozottabb el-
lenőrzésekre utasítottam a városi rendőr-
séget az utcában. A helyzet megoldása ér-
dekében tárgyalni fogunk a közlekedési
rendőrséggel is a megfelelő közlekedési
táblák elhelyezéséről.

További észrevételeiket, kérdéseiket
várjuk a 7410152, üzenetrögzítővel ellá-
tott telefonszámon, valamint e-mail cí-
münkön: sahy@sahy.sk.

Lendvay István
a VH elöljárója

Ülésezett a képviselő-testület

Lőwy János mérnök, polgármester
szolgálati útja miatt Bélik György alpol-
gármester nyitotta meg és vezette 2005.
február 23-án az ipolysági képviselő-tes-
tület 25. soros ülését, melyen a 13 meg-
választott képviselőből 12-en vettek
részt.

A napirend jóváhagyása után Lend-
vay István mérnök, a városi hivatal e-
löljárója beszámolt az esedékes határo-
zatok teljesítéséről. Megjegyezte, hogy
a Nyitrai Ingatlankezelő Iroda a magas
kikiáltási ár miatt nem hajlandó foglal-
kozni a volt Casablanca épületének el-
adásával, ezért más ingatlanértékesítő
szervezethez fordul a város.

A Műszaki Szolgáltatások Üzeme
/MSZÜ/ 2004-es tevékenységét elemző
jelentés tárgyalásakor több képviselő is
szorgalmazta, hogy mivel belátható időn
belül megtelik az újmajori hulladéktáro-
ló, szükséges lenne biztosítani modern
hulladékszállító gépkocsi beszerzésének
anyagi fedezetét, ugyanis nagy a valószí-
nűsége annak, hogy a jövőben a jelenle-
ginél távolabbi tárolókba kell majd szállí-
tani a hulladékot.

A főellenőr jelentése részletezi a Pong-
rácz Lajos Alapiskolában, a Műszaki

Szolgáltatások Üzemében szerzett ta-
pasztalatokat. Ugyancsak 2004 utolsó
negyedében ellenőrizte a képviselő-tes-
tületi határozatok teljesítését. Egyik te-
rületen sem voltak komolyabb hiányos-
ságok.

A képviselők jóváhagyták Kutak Ad-
rienn keramikus javaslatát az első és
második világháború áldozatai emlék-
művének megépítésére. A részletek tisz-
tázásával majd egy ad hoc bizottság fog-
lalkozik. Igent mondtak négy kisebb vá-
rosi telek eladására és három városi lakás
kiutalására. Egyetértettek városi terüle-
tek és nem lakásküldetésű épületek bér-
beadási szerződéseivel a 2005-ös eszten-
dőre. Ugyancsak bérbe adnak a losonci
M-Market Reality Rt. részére 12 parko-
lóhelyet. A város eladásra kínálja Tesma-
gon a kultúrház melletti épületet. Meg-
határozták a tesmagi kultúrház egyszeri
alkalmakra való kiadásának bérleti ösz-
szegét.

A képviselők tudomásul vették az i-
polysági sportolóknak a tavaszi idényre
való felkészültségéről szóló jelentést. A
városi rendőrség áttekintő jelentéséből
megtudjuk,  hogy a legtöbb vétséget a
gépkocsivezetők követik el (44 %), utá-

nuk a közrend megsértői (31 %), majd
az általános érvényű rendeleteket figye-
lembe nem vevők következnek (20 %).
Egyébként 1209 vétséget dokumentáltak
a városi rendőrök. A befolyt bírság ösz-
szege 121 600 korona.

Az oktatási és kulturális osztály tájé-
koztatója szerint a 2005/2006-os tanév-
re a város 4 alapiskolájában 102 gyerme-
ket írattak be. A 2004/2005-ös tanévben
az elsősök száma 128. Ez a több mint
20 %-os csökkenés – természetesen – ke-
vesebb osztályt jelent.

A leltározásról szól részletes jelentés
többek között megállapítja: a város hi-
telterhe 25 millió korona. A képviselők
tudomásul vették, hogy a határon átnyú-
ló együttműködés keretében Vác és I-
polyság közös EU-s pályázata sikeres
volt. Továbbá tudomásul vették a mozi
épületének lehetséges hasznosításáról és
a polgármester februári kezdeményezé-
seiről szóló tájékoztatót.

Az interpellációban a hóeltakarítási
gondokról és az akadálymentes közleke-
dés lehetőségeinek bővítéséről volt szó.

Az ülés az alpolgármester zárszavával
ért véget. /korpás/

Ipolyság város
árverésre bocsátja a volt

Janko Kráľ
Szabadidőközpont

épületét
/Fő tér 37. sz. –

az egykori pionírház/
a hozzá tartozó telekkel

(2478 m2) együtt.
Az árverésre

2005. március 16-án 14.00
órakor kerül sor

a városháza
színháztermében.

Kikiáltási ár: 4,5 millió
korona.

Árverés
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