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Nagy munkanélküliség, többmilliós lakbérhátralék 

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

Március 31-én Bélik György alpolgár-
mester vezetésével tartotta Ipolyság képvi-
selő-testülete 14. soros ülését. A jegyző-
könyv hitelesítésére az alpolgármester Bóna
Zsoltot és Korpás Pált jelölte ki, majd a
képviselők a javaslóbizottság tagjaivá
megválasztották dr. Tóth Csabát, dr. Píri
Lajost és Hajdú Andrást, valamint jóvá-
hagyták a 23 pontos programjavaslatot.

Az interpellációban a városatyák nem-
csak a tapasztalt hiányosságokat, hanem
lakossági észrevételeket is tolmácsoltak
az illetékeseknek. Többek között kérdés
hangzott el arról is, hogy Lévához és Zse-
lízhez viszonyítva miért fizetünk Ipolysá-
gon magasabb fűtési díjat? Ennek ellenke-
zőjét az Energo-Bytos kft. vezetője azon-
ban számokkal támasztotta alá. Kritizálták
a kábeltévé minőségét. Tényként hangzott
el, hogy ez a téli időszak okozta műszaki
károsodás eredménye. A hiba javításán
dolgoznak. Téma volt még a városi utak ál-
lapota: a felbányászott területek eredeti ál-
lapotba állítása hosszadalmas, bizonyos
helyeken a magasabban fekvő közútról az
alacsonyabban fekvő telkekre folyik a víz.

Az iskolák működtetésével kapcsolatban
főleg pénzügyi gondokról volt szó.

A városatyák tudomásul vettek né-
hány jelentést. Például a foglalkoztatásról
szólóban elhangzott, hogy régiónkban a
munkahivatal 2832 munkanélkülit tart nyil-
ván, ebből 1017 ipolysági – 29,88 %. Kö-
zülük a város március óta 260-at foglal-
koztat közmunka keretében. Az ipolysági
kórház és rendelőintézet 2003-as gazdál-
kodásáról szóló beszámolót követően ja-
vaslat hangzott el: készítsenek egy alapos
elemzést az egyes osztályok gazdasági e-
redményéről, ill. hogy a 2004-es költség-
vetés előterjesztésekor tegyenek javaslatot
az intézmény adósságának fokozatos csök-
kentésére. Az Ipoly–Garam Fejlesztési
Ügynökség tevékenységéről szóló jelentés
tárgyalásakor a hozzászólásban is javaslat
hangzott el az önkormányzat és az ügynök-
ség szorosabb együttműködésére. A váro-
si lakótömbökben növekednek a lakbérhát-
ralékok. Február végéig 344 lakónak volt
több mint négymilliós tartozása. /Márci-
usban az adósok száma 26 %-kal növeke-
dett./ A képviselők felkérték a polgármes-

tert, aki közben átvette az ülés vezetését,
keresse a lehetőséget további 20 szociális
bérlakás megépítésére, ahová a notorikus
nemfizetőket ki lehet költöztetni. Tudomá-
sul vették továbbá a környezet állapotáról,
az óvodai és iskolai beiratkozásokról és az
EU-csatlakozás alkalmából rendezendő
fesztivál előkészítéséről szóló jelentéseket.

A képviselők – többek között – jóvá-
hagyták a városi lakások kiutalását sza-
bályozó 5/2000 számú kötelező érvényű
rendelet 3. módosítását. Beleegyezésüket
adták, hogy a város tulajdonában lévő
területeken vízvezetéket és szennyvízcsa-
tornát fektessenek le. Pályázatot írtak ki
egyes óvodák és alapiskolák, ill. a művé-
szeti alapiskola és a szabadidőközpont i-
gazgatói posztjára.

A vitában főleg szervezési kérdéseket
tárgyaltak, majd meghallgatták egy ma-
gánvállalkozó kérvényével kapcsolatos fel-
szólalását.

Az ülés a polgármester zárszavával ért
véget.

/morvay/

Belépésünket az Európai Unióba...

Lesz allegorikus vonat, melyen a veres-
egyházi fúvószenekar végigjárja városunk
utcáit, tűzijáték, szimbolikus határbontás
pezsgővel és utcabál. Az április 30-i ren-
dezvények fő szponzora a Steiger sörgyár.

Az önkormányzat és intézményei
2003-ban pályázatok alapján hazai for-
rásokból kaptak anyagi támogatást. Az
EU-támogatásokhoz azonban már szak-
mailag magas szintű pályázatok kidol-
gozása szükséges. Ezt hogyan biztosítja
az önkormányzat?

– Az EU-s támogatások igen széles kö-
rűek, s ezt a lehetőséget igyekszünk ki-
használni. Tesszük ezt nemcsak önkor-
mányzatunk, de régiónk érdekében is. Ter-
veinkhez igazodva és egy pozsonyi, ill.
egy pőstyéni tervezőirodával együttmű-
ködve dolgoztunk ki és adtunk be pályá-
zatot, melynek kiértékelése a közeli hóna-
pokban esedékes. Azonban tudatosítanunk
kell, hogy sikeres pályázat esetében némi
önfinanszírozási résszel is számolni kell,
melynek az önkormányzatok költségveté-
sében is meg kell jelennie. Ennek tudatá-
ban folytatok előkészítő tárgyalásokat o-
lyan bankokkal, melyek ilyen célú kölcsö-
nökre a legalacsonyabb hitelkamatokat ké-
rik.

Az önkormányzat jelenleg mely terü-

leteket tudja felkínálni, ill. melyeket ké-
szíti elő az esetleges beruházóknak?

– Sajnos, jelenleg nincs olyan terü-
letünk, melyet fel tudnánk kínálni nagy tő-
kével rendelkező beruházóknak. Igaz,
fejlesztési tervünkben szerepel egy ipari
park, ipari zóna létrehozása, azonban a te-
rület nagy része magántulajdon. A kivá-
sárlás folyamatban van, ami – sajnos –
hosszadalmas. Konkrétan fel tudjuk kí-
nálni a mezőgazdasági szaktanintézet és a
volt tejcsarnok közötti terület egy részét:
ez iránt jelenleg egy belga cég érdeklődik.
Pozitívumként említhetem, hogy az utób-
bi időben több beruházónak is felkeltették
érdeklődését városunk adottságai. Itt a né-
met Hörnlein, mely már áprilisban megin-
dítja a termelést, egy spanyol vállalkozó
megvette a volt Strojstav szerelőcsarnokát:
papucs- és cipőgyártást tervez. Homokon
terjeszkedik a Fragicslov is: tevékenységét
bútorgyártással, kész termékek előállításá-
val tervezi bővíteni. E cégek oly elképzelé-
sekkel ruháznak be, ami két-három éven
belül lehetővé teszi 300-400 új munkahely
kialakítását. Így tehát radikálisan csökken-
het a ma még sok családot érintő munka-
nélküliség.

Ipolyságon több, gazzal benőtt ingat-
lan rontja a városképet. E kategóriába
tartozik a tervezett kultúrház építési te-

rülete is, mely a város tulajdona. Mi lesz
a sorsa, mikor kerül sor a területrende-
zésre?

– Ebben az ügyben már tettünk lépése-
ket. A várost csúfító telkek tulajdonosait
felszólítottuk: hozzák rendbe az elhanyagolt
telkeket, területeket. Ígéretet kaptunk,
hogy ez tavasszal megtörténik. /Természe-
tesen sor kerül majd az ellenőrzésre is./
Ami a tervezett kultúrház építési területét
illeti, már valóban több éve rontja a város-
képet, ezért az önkormányzat tervbe vette,
hogy ott kisebb parkot alakít ki. Jelenleg
az anyagi feltételek biztosításán dolgozunk.

Újra napirenden a szelektív hulladék-
anyag-gyűjtés bevezetése Ipolyságon. Mi-
ként szándékoznak ezt megvalósítani,
és mikorra várható?

– A szelektív hulladékanyag-gyűjtést
egy 1997-es törvény írja elő. Ipolyságon
ezt 1998-ban már megkezdtük, de pénz-
hiány miatt a folyamatos elszállítást nem
tudtuk biztosítani. Azonban meg kell je-
gyeznem: e tevékenység csak akkor gaz-
daságos, ha az egész régióban bevezetjük.
Amennyiben pályázatunk sikeres lesz,
még az idén meg is valósítjuk.

Köszönöm a berszélgetést.

Morvay Imre

(Befejezés az 1. oldalról


